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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002707-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. (AUTOR(A))

J. P. C. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002707-90.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ADRIANE CRUZ DO CARMO e outros RÉU: Leandro do 

Nascimento Vistos. Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimento e 

Regulamentação de visita ajuizada por José Pietro Cruz Nascimento, 

representado por sua genitora Adriane Cruz do Carmo, em desfavor de 

Leandro do Nascimento, ambos qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Recebida a inicial, o pedido de alimentos 

provisórios foram deferidos, bem como o pedido de assistência judiciária 

gratuita, tendo sido designada na audiência de conciliação (id 14539521). 

Na audiência de conciliação, as partes compuseram amigavelmente 

acordando quanto os alimentos, guarda e direito de visitas, nos seguintes 

termos: a guarda será exercida unilateralmente pela genitora, ficando 

estabelecido que o direito de visitas ocorrerá em finais de semana 

alternados e no dia dos pais, sempre na cidade de Alta Floresta-MT e 

durante as férias escolares o menor ficará metade do período com o 

genitor, podendo o requerido viajar com a criança para cidade de 

Sinop-MT; quanto aos alimentos, o genitor pagará o valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais) equivalente a 29,35% do salário mínimo vigente, 

com início em 10/10/2018 e os demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes, devendo o valor ser transferido para a conta bancária de 

titularidade da genitora do menor indiciada na audiência, além de 50% das 

despesas médicas, farmacêuticas e escolares, desde que não 

disponibilizadas de forma gratuita pela rede pública (id 15690739). O 

Ministério Público manifestou favoravelmente ao acordo firmado entre as 

partes por entender que o mesmo atende interesses do menor (id 

15993443). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido. Ante a concordância do Ministério Público com o 

acordo entabulado entre as parte, uma vez que preserva suficientemente 

os interesses do menor José Pietro Cruz Nascimento, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (id 15690739), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 

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

487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem 

condenação em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

imediatamente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

CAROLINE DO AMPARO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DA SILVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001363-74.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CAROLINE DO AMPARO DE SOUZA e outros EXECUTADO: 

EDSON APARECIDO DA SILVEIRA JUNIOR Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de sentença de alimentos ajuizada por Pedro Gabriel de 

Souza da Silveira, representado por sua genitora Caroline Amparo de 

Souza, assistido pela Defensoria Pública Estadual contra Edson Aparecido 

da Silveira, todos qualificados nos autos. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Após o recebimento da inicial e procedida a citação do 

executado, o exequente informou nos autos que a parte contrária efetuou 

o pagamento integral do débito, pedindo pela extinção do feito (id 

15437301). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

extinção do feito (id 15944281). Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou 

o seu objetivo, consoante informação da parte exequente de que o 

executado efetuou o pagamento integral do débito alimentar objurgado. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

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

obrigação. Custas pela parte executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no 

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

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a 

Certidão de Id 16101731, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117322 Nr: 5418-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida Cunha

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

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

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Eliane Aparecida 

Cunha em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Com o retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o 

INSS realizou o depósito judicial do valor da condenação.

 Às fls. 130, a parte requerente informou os dados de conta bancária, 

requerendo a expedição de alvará para liberação do dinheiro.

É o relatório. Decido.

De análise dos autos, verifica-se do ofício de fls. 127/128, que foi 

depositado o valor referente ao benefício concedido ao autor, bem como o 

referente aos honorários de sucumbência.

Pois bem, visto que a procuração outorgada para o causídico lhe confere 

poder para receber (fl. 131), EXPEÇA-SE o necessário para a liberação e 

transferência do valor depositado judicialmente em favor da parte 

exequente, na conta bancária indicada à fl. 130 verso, que somente 

poderá ser efetivada após dois (2) dias úteis do esgotamento do prazo 

para manifestação da parte contrária.

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

48 (quarenta e oito) horas.

Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

conclusão, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor do advogado, devendo o 

valor ser transferido para conta bancária indicada às fls. 130.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143503 Nr: 4889-37.2016.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Everson Chabowski Batista

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte exequente, 

desta forma, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, na conta indicada pela parte exequente.

Após, retornem os autos ao arquivo mediante as baixas e cautelas de 

praxe, observando-se o que dispões a CNGC.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7935 Nr: 494-03.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF, DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Coser - OAB:5.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Borges Santos - 

OAB:23940/O

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de David 

Paulino Gomes contra a sentença proferida às fls. 156/157.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Primeiramente certifico a tempestividade dos embargos, uma vez que 

interpostos no prazo legal, pois a sentença foi publicada em 15/10/2018.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade.

 No mérito, vejo que razão assiste a parte embargante. Explico.

O artigo 1.022 do CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são 

cabíveis contra qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Reexaminada a questão, vejo que a r. sentença foi omissa ao deixar de 

expor os motivos pelos quais os honorários sucumbenciais não foram 

arbitrados em seu favor e sim a favor da Defensoria Pública.

Por fim, desnecessária a intimação da parte embargada/autora para 

manifestar-se nos moldes do art. 1.023, §2° do CPC/15, tendo em vista a 

não modificação da decisão embargada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, DANDO-LHES PROVIMENTO 

para sanar a ausência das razões que motivaram o não arbitramento dos 

honorários sucumbenciais em favor de Maria Luzia Borges Santos 

(patrona do executado), conforme consignado no bojo desta decisão.

No mais, mantenho incólume a r. sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 7094-44.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Josefa da Silva, Genival Jose de Lima, 

Severina Maria Josefa de Lima, Ivan José da Silva, Aparecida Maria de 

Freitas da Silva, Izaque Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda - 

Eucatur, Companhia Mutual de Seguros Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Bruno Silva Navega - OAB:118.948/RJ, Christiane 

Massaro Lohmann - OAB:25.044/PR, FÁBIO NUNES NEVES DE 

ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, 

Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, RAFAEL WERNWCK COTTA - 

OAB: MT18415, Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR

 Vistos.

Em análise detida dos autos denota-se que poderia ser proveitoso 

designar audiência de conciliação, ante a possibilidade de acordo, já que 

não há nos autos qualquer impedimento para o ato, assim, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07 novembro de 2018, às 

16h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

INTIMEM-SE ambas as partes por intermédios de seus patronos para 

comparecerem ao ato (art. 334, § 3º, do CPC/15).

 CONSIGNE-SE que as partes devem estar acompanhadas de seus 

patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC/15.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

 Vistos.

Em análise detida dos autos denota-se que poderia ser proveitoso 

designar audiência de conciliação, ante a possibilidade de acordo, já que 

não há nos autos qualquer impedimento para o ato, assim, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07 novembro de 2018, às 

16h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

INTIMEM-SE ambas as partes por intermédios de seus patronos para 

comparecerem ao ato (art. 334, § 3º, do CPC/15).

 CONSIGNE-SE que as partes devem estar acompanhadas de seus 

patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC/15.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155698 Nr: 3868-89.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

querendo impugne a contestação ofertada pelo requerido.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141258 Nr: 3646-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Guedes Ferreira

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Primeiramente defiro a retificação dos dados bancários da Seguradora.

Certifique a secretaria quanto à existência ou não de valores 

remanescentes, em caso afirmativo, intime-se a parte exequente para que 

realize a transferência dos devidos valores, nos termos do artigo 82, § 2° 

do CPC.

Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140865 Nr: 3425-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Certifique a secretaria quanto à existência ou não de valores 

remanescentes, em caso afirmativo, intime-se a parte exequente para que 

realize a transferência dos devidos valores, nos termos do artigo 82, § 2° 

do CPC.

Após, com ou sem pagamento, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119543 Nr: 7161-72.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernando Dantas Pereira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial 

e via de consequência declaro EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/15.Em decorrência do princípio da sucumbência, 

CONDENO o autor ao pagamento das despesas e taxas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, todavia, SUSPENDO a exigibilidade da 

cobrança, em razão do autor ser beneficiário da Justiça Gratuita.Com o 

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

baixas e cautelas de praxe, observando-se o que dispõe a 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104322 Nr: 6119-56.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florice de Jesus Veloso

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de acordão proposto por Florice de Jesus Veloso 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, ambos já 

qualificados.

Intimada para impugnar, a autarquia compareceu nos autos (fls. 161 v.) e 

concordou com o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 153.

 Às fls. 151/152 a parte autora se manifestou nos autos, requerendo a 

expedição de RPV.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a parte autora não informou os dados bancários para 

levantamento dos valores, intime-se a exequente para informa-los.

Após, REQUISITE-SE o pagamento via RPV, até o limite de sessenta 

salários mínimos, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118847 Nr: 6596-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dailton Linhares Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a existência de depósito judicial quanto ao valor 

incontroverso, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, na conta indicada pela parte autora/exequente.

Após, com o trânsito em julgado devidamente certificado, arquive-se 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se o que dispões a 

CNGC.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42495 Nr: 2750-64.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Codopel 

Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel Ltda, Auto Posto Aparecida do Norte 

Ltda., Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Auto Posto Buriol Ltda, 

Vidotto & Molina Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

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

OAB:3624/MT, LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO - OAB:5866/MT, 

Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B, 

Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, 

Casagranda Derivados de Petróleo e Auto Posto Aparecia do Norte Ltda, 

para no prazo de 15 (quinze) dias ratificar ou fazer o aditamento de suas 

alegações finais por memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 167494 Nr: 2746-07.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&T Empreendimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Santi Alencar, Fabio Rodrigues 

Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Ochiuto Lima Ortega - 

OAB:21766/0, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT

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

OAB:5091-B, André Juliano Peres Peres - OAB:16889-B

 Nos termos do Art. 677, §3º c/c o Art. 679 do CPC e Art. 701, XVII da 

CNGC, impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte Embargada, na 

figura de seus Advogados, para apresentar Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119061 Nr: 6768-50.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

 Vistos.

Tendo em vista a existência de depósito judicial quanto ao valor 

incontroverso, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, na conta indicada pela parte autora/exequente.

Após, com o trânsito em julgado devidamente certificado, arquive-se 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se o que dispões a 

CNGC.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134416 Nr: 7526-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. C. Comércio de Papeis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta White Distribuidora de Produtos Eletro 

Eletrônicos Ltda, Fundo de Investimentos em Direitos Cred. Não 

Padronizados Multisetorial R & G LP, Banco Bradesco Financiamento S/A

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

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Simões - 

OAB:168022/SP, Juliana Campos Volpini P. Barbosa - OAB:, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Ronaldo Nilander - OAB:166.256, Sergio Fernandes - 

OAB:91.116

 DISPOSITIVO Posto isso, ACOLHO o pedido da Defensoria Pública de fls. 

465/466, pelos fatos e fundamentos supracitados, REVOGANDO a 

decisão de fls. 460 e DECLARO NULOS todos os atos posteriores ao 

deferimento da citação da parte requerida Delta White Distribuidora de 

Produtos Eletro Eletrônicos por edital. Em continuação ao feito, INTIME-SE a 

requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço da 

parte requerida para proceder-se com a citação da mesma. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003157-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRUNILIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003157-33.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

PETRUNILIO RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. Trata-se de ação de repetição 

de indébito proposta por José Petrunilio contra a Eucatur – Empresa União 

Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., ambos devidamente qualificados 

nos autos. O pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a 

inicial, foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e designada 

audiência de conciliação (Id. 15290051). Tentada a conciliação, esta 

restou exitosa, consoante termo de Id. 15954545. Vieram-me os autos 

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

vista que ambas as partes são maiores, capazes e estão devidamente 

representadas, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo pactuado entre as 

partes (Id. 15954545), para que produza seus efeitos legais, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação em honorários 

advocatícios. Ciência a Defensoria Pública. Ante a renúncia do prazo 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de 

praxe, observando o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003220-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003220-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBSON APARECIDO GAMA NEVES Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proposta por Robson Aparecido Gama Neves em face de Ympactus 

Comercial Ltda (nome fantasia Telexfree) e outros, todos qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, em suma, a liquidação da sentença 

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos 

autos da ação civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Indeferido 

o pedido de justiça gratuita (id 12644045), o autor foi intimado por meio de 

seu advogado constituído, via DJe, para proceder ao recolhimento das 

custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, porém 

mesmo advertido, deixou fluir “in albis” o prazo, consoante certidão de id 

14028841. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Considerando a patente inércia da parte autora em 

promover o recolhimento das custas e taxas processuais, consoante 

certificado aos autos, a extinção do feito é medida que se impõe. O artigo 

290 do CPC/15 dispõe que “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. O TJMT tem 

decidido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO 

FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO.Basta a intimação 

do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos 

do artigo 290, do NCPC.Compete ao advogado da parte cumprir a 

determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em 

razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de 

intimação pessoal do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 9 de 904



BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018). EMENTARECURSO DE 

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS 

DEVIDAMENTE INTIMADOS PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL 

ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – 

EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A ausência de 

recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de 

preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). No mais, cumpre ressaltar que 

a determinação do recolhimento das custas e taxas processuais, 

observou o disposto no artigo 10 do CPC/2015. DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, considerando a ausência do recolhimento das custas e taxas 

processuais necessárias para a distribuição do feito, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

290, ambos do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002826-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS POPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002826-85.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS POPE Advogado(s) do reclamante: 

GUSTAVO SUTILO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e 

outros (4) Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta 

por Luiz Carlos Pope em face de Ympactus Comercial Ltda (nome fantasia 

Telexfree) e outros, todos qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, em suma, a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública 

sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Indeferido o pedido de justiça gratuita 

(id 15180025), o autor foi intimado por meio de seu advogado constituído, 

via DJe, para proceder ao recolhimento das custas e taxas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial, porém mesmo advertido, deixou fluir 

“in albis” o prazo, consoante certidão de id 16042141. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Considerando 

a patente inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas 

e taxas processuais, consoante certificado aos autos, a extinção do feito 

é medida que se impõe. O artigo 290 do CPC/15 dispõe que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. O TJMT tem decidido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO.Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC.Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018). EMENTARECURSO DE APELAÇÃO – 

BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS 

PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – 

PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.A ausência de recolhimento das custas judiciais quando 

devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção 

do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC/2015. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). 

No mais, cumpre ressaltar que a determinação do recolhimento das custas 

e taxas processuais, observou o disposto no artigo 10 do CPC/2015. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, considerando a ausência do 

recolhimento das custas e taxas processuais necessárias para a 

distribuição do feito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do CPC/15. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001283-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA (REQUERENTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERIDO)

JUNIOR APARECIDO PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de ação de divorcio litigioso aforada por V. C. de L. G. C. 

em face de R. B. C. J. Na exordial, foram discriminados os bens, as 

dívidas, a inexistência de filhos e o nome que a requerente pretende voltar 

a usar. Foram juntados documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 

14301419), foi concedida a gratuidade de justiça e designada audiência de 

conciliação. Na solenidade, as partes optaram pela autocomposição, cujos 

termos da transação foram registrados no termo de audiência sob ID 

15166588. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado sob ID 

15166588, e se tratando de caso de dispensa da atuação do Ministério 

Público, prestando homenagens aos envolvidos pela opção pela 

autocomposição, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais a avença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

“b”, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). A parte requerente 

voltará a usar o nome de solteira: “V. C. DE L. G.”. Custas pró-rata. 

Revogo a gratuidade de justiça concedida em favor da requerida em razão 

dos valores e bens que receberá com a partilha, inclusive porque efetuou 

o pagamento das custas processuais (ID13969192), em inequívoca 

demonstração que tem recursos suficientes para suportar as despesas 

processuais. Cada parte arcará com as despesas de seus patronos. 

Diante da desistência do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE imediatamente o 

trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o necessário. Observe-se a 

necessidade de inclusão do patrono do requerido junto ao PJe e atente-se 

quanto à regularidade de sua intimação. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

ELIANE CARDOSO HONORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON MACHADO SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 15809540, no prazo de cinco (05) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003721-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARLENE BATISTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Compulsando os autos, vislumbro que a 

documentação fora acostada digitalmente antes da petição inicial, o que 

dificulta a análise do processo. Ante o exposto, com lastro no art. 321, do 

CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de que sejam juntados novamente os documentos digitais na ordem 

escorreita (posterior à inicial), sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do art. 321, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 17 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003742-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DANIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003742-85.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GUSTAVO DANIEL DE SOUZA RÉU: INSS Vistos. 1) INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos 

termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência CNPJ, e endereço 

eletrônico da parte requerida), sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, § Único do NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 19 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003774-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003774-90.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ADRIANO FARIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, 

inciso II do NCPC (ausência de CNPJ e endereço eletrônico da parte 

requerida), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do 

NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 23 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003771-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VERIDIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003771-38.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCA VERIDIANO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos 

termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência CNPJ e endereço eletrônico 

da parte requerida), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único 

do NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 23 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003767-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003767-98.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOANA GARCIA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do 

NCPC (ausência CNPJ e endereço eletrônico da parte requerida), sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC) . 2) Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 23 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117844 Nr: 5822-78.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberone Gomes Ferreira

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

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

OAB:10865/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Indefiro o pedido de redesignação do ato em razão da ausência de 

remessa dos autos para fins de intimação da solenidade. Com efeito, o 

Estado requerido foi devidamente intimado do ato, conforme expresso na 

certidão de fl. 120. Ademais, trata-se de ato de mera comunicação quanto 

á audiência instrutória, bem como a parte requerida teve vistas dos autos 

para realização de sua defesa. Dessa forma, não se justifica a 

redesignação da presente audiência instrutória, eis que ausente qualquer 

prejuízo ao requerido.

 Encerrada instrução processual, concedo às partes o prazo sucessivo 

de 20 (vinte) dias, a começar pelo autor, para apresentação de suas 

alegações finais por memoriais.

 Após, conclusos para sentença.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DICKMANN (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001084-88.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 
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que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de 

segurado especial, ajuizada por MARIA APARECIDA DICKMANN em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da autarquia 

requerida para apresentar contestação. Apresentada contestação, 

alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial 

da parte autora, bem como a prescrição de créditos, Id n. 12903346. 

Impugnação à contestação, Id n. 15727619. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 06.09.2017, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

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

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) 

o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h00, a ser realizada 

na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e 

suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SUA PATRONA para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002960-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002960-78.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Postergo a análise da tutela de urgência, consistente na 

transferência do veículo e da dívida advinda deste para após a 

apresentação de resposta pela parte requerida. Nos termos do art. 334, 

do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, para comparecimento à 

solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

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

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso no artigo 334, 

§3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 16 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000692-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. Q. D. C. (ADVOGADO(A))

J. D. M. C. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. N. S. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. N. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a exequente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito, para posterior expedição da carta precatória visando 

a citação do executado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

KARINA EUGENIA FREITAS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento à decisão ID 15059126, IMPULSIONO os autos para 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão juntada pelos requeridos, 

sob ID's 15517432 e 15517430.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ZIOTTI (REQUERIDO)

WILLIAN FREITAS ZIOTTI (REQUERIDO)

ALESSANDRA FERREIRA ZIOTTI (REQUERIDO)

ADRIANA FERREIRA ZIOTTI (REQUERIDO)

LIDIANNE SANTI DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

KARINA EUGENIA FREITAS (REQUERIDO)

WELLINGTON EUGENIO FREITAS ZIOTTI (REQUERIDO)

OLLIZES SIDNEY RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000030-58.2016.8.11.0007 Vistos. 1) 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se ocorrera o decurso de prazo para 

apresentação de contestação pelos requeridos, AMARILDO ZIOTTI 

(residente e domiciliado em Alta Floresta), ALESSANDRA FERREIRA ZIOTTI 

e ADRIANA FERREIRA ZIOTTI. 2) Outrossim, INTIMEM-SE os demandados 

KARINA EUGENIA FREITAS, WELLINGTON EUGENIO FREITAS ZIOTTI e 

WILLIAN FREITAS ZIOTTI para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrearem 

aos autos Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Juízo prolator da sentença 

apontado no ID 9450951, sob as penas da lei. 3) Com o aporte do 

determinado no item “2”, VISTA dos autos à parte autora, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 437, § 1º, do CPC. 4) Após, façam-se 

os autos CONCLUSOS para saneamento do feito. 5) Outrossim, proceda a 

Secretaria de Vara ao cadastramento do advogado subscritor da peça 

sob o ID 9046355, intimando-o, posteriormente, do presente despacho, 

bem como faça constar no polo passivo da ação todos os demandados 

apontados pela autora, considerando terem os réus, WELLINGTON 

EUGENIO FREITAS ZIOTTI e WILLIAN FREITAS ZIOTTI, atingido a 

maioridade. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 29 de agosto 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12341 Nr: 982-79.2001.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lemos & Bosi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOURDES VOLPE 

NAVARRO, para devolução dos autos nº 982-79.2001.811.0007, 

Protocolo 12341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 169022 Nr: 3514-30.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dair Deitos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a 

probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além 

daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa 

de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar (em) impugnação, no 

prazo de 15 dias.

Oportunamente, tornem conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 1485-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0, ROSANGELA PENDLOSKI - OAB:3256/O

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

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

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

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52201 Nr: 4306-67.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pierre Marret, Pierre Marret Foto

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO em desfavor de PIERRE MARRET.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 03/04.

A inicial foi recebida à fl. 06.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte 

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

feito, sob pena de extinção (fl. 63). Todavia, a parte exequente 

devidamente intimada (fl. 64) quedou-se inerte (fl. 65).

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a parte exequente quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Incabível a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu 

advogado nos autos.

Intime-se.

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

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130804 Nr: 5587-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Carlos da Silva Pagotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 53/54. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequentes FLÁVIO 

NEVES DA COSTA, RAPHAEL NEVES DA COSTA E RICARDO NEVES DA 

COSTA e executado, EDI CARLOS DA SILVA PAGOTTO, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143305 Nr: 4774-16.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVdSdA, MJSdA, Vera Lucia Santos Pereira, MSdA

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

 Vistos.

INTIME-SE a requerente, na pessoa do defensor público que lhe assiste, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao douto 

parecer ministerial de fl. 96, pugnando o que entender por direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129436 Nr: 4836-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Maria Ines Ribeiro

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

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

OAB:13616/MT

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

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 147, dos presentes autos.

À fl. 150 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 145/146 verso, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 27.279,34 (vinte e 

sete mil com duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

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

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140486 Nr: 3219-61.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Marques

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatado às fls. 83 aforado por 

JOÃO BATISTA MARQUES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138791 Nr: 2338-84.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Antonowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o trâmite em segunda instância 

ocorreu por meio do sistema PJe, através de digitalização dos mesmos (fl. 

138).

Todavia constatou-se que a mídia digital aportada à fl. 139 encontra-se 

danificada (quebrada) impossibilitando o acesso ao deslinde processual 

no juízo “ad quem”.

Isto posto, proceda a Secretaria de Vara a expedição de ofício à 

Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado do E. TJMT para que 

disponibilize novo exemplar digital à semelhança daquele de fl. 139, 

objetivando viabilizar a apuração do transcurso processual naquele juízo.

 No mais, consigne-se as nossas homenagens de estilo.

Após, com o aporte do necessário, voltem-me conclusos para 

deliberações pendentes.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106234 Nr: 1521-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Aparecida Porto Permonian

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatado às fls. 141 aforado por 

NEUZA DA APARECIDA PORTO PERMONIAN contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de 

créditos de natureza previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137723 Nr: 1744-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Vistos.

Ante a discordância da requerida com o valor fixado pelo expert a título de 

honorários periciais à fl. 85/86, INTIME-SE o perito nomeado por este juízo 

para que se manifeste quanto a possibilidade de minoração do quantum 

fixado, no prazo de 10 (dez) dias, ou para que pugne o que entender 

devido.

Após, vistas à requerida para manifestação em igual prazo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98734 Nr: 7111-51.2011.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Alves Cardoso

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

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 134 e 

135, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.126, observando que deverão ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 30% ( trinta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 125.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109424 Nr: 4925-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Azevedo Cardoso

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o integral cumprimento da obrigação, o processo será 

julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores cf. determinado à 

fl.187, observando os dados bancários de fls.181 e 182.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 3040-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Clemente de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que foi efetuado o pagamento tão somente dos honorários 

sucumbenciais cf. fl.198, expeça-se imediatamente o devido alvará para a 

conta indicada à fl. 198, vez que foi revogado o Provimento n. 68, de 3 de 

maio de 2018, do CNJ.

 No mais, aguarde-se o feito em cartório até o pagamento da RPV de 

fl.204, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

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

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

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO EM PARTE o pedido retro e realizo via sistema RENAJUD, a 

restrição de transferência do veículo indicado à exordial, cf. extrato em 

anexo.

De outro lado, INDEFIRO o pedido consistente na expedição de ofício às 

empresas indicadas à fl.124, visando a tentativa de localização do veículo, 

vez que se trata de ato que compete à parte exequente.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdSR, TKSR, Roseli Aparecida de Souza, KdSVR, 

ASR, HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacito Valentin Rodrigues Neto

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 3 (três) meses ou 

até que efetue o pagamento integral da obrigação.Antes, porém, da 

expedição do mandado de prisão, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE para, 

no prazo de 03 (três) dias proceder a atualização do débito apontado à fl. 

58 que, uma vez pago, elidirá a prisão, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura em favor do executado mediante o 

inequívoco pagamento do débito alimentar. Expeça-se mandado de prisão, 

que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento da totalidade da 

obrigação, acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da 

execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação de trato 

sucessivo.Deverá o Oficial de Justiça e a autoridade policial encarregada 

do cumprimento do mandado observar que, por se tratar de prisão civil, 

deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.CONSIGNE-SE ao Senhor 

Oficial de Justiça que deverá cumprir a ordem de prisão exarada, 

independentemente de comprovante de pagamento acaso apresentado 

pelo executado, vez que este deverá ser analisado pelo Juízo 

posteriormente à manifestação da parte exequente, quando será expedido 

competente alvará de soltura, em sendo verificado o adimplemento total da 

dívida.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116358 Nr: 4589-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Rinaldo Larocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O, Salvador 

Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15642/O, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista a concordância da requerida com o valor fixado a título 

de honorários periciais, HOMOLOGO os honorários periciais de fl. 112 

para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

 2) DEIXO de determinar a intimação das partes para nomear assistente 

técnico e apresentar seus quesitos, vez que precluso seu direito, 

conforme se observa da certidão de fl. 109.

3) INTIME-SE a parte REQUERIDA para que, no prazo de (15) quinze dias 

realize o depósito do valor referente aos honorários periciais com fito de 

viabilizar a produção da referida prova.

4) Após, INTIME-SE o perito nomeado para designar dia, hora e local para 

realização da perícia, devendo este observar, necessariamente, o lapso 

temporal/prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, objetivando-se com 

isso viabilizar às partes que sejam devidamente intimadas para 

comparecimento ao ato processual, devendo ainda, a Secretaria de Vara 

encaminhar os quesitos apresentados pela parte autora (fls. 92), bem 

como cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

Encaminhe-se também os pontos controvertidos designados pelo juízo, 

acostados à fl. 93.

5) Acrescento ainda que a referida perícia será realizada junto à 

residência da Autora, em especial quanto a indevida comunicação entre o 

escoamento de águas advindos das chuvas e o sistema de esgotos, bem 

como acerca da existência de ligação irregular do sistema de esgotos no 

local.

 6) CONSIGNE-SE no mandado que, o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado a 

partir da data da realização da perícia.

7) Após, INTIMEM-SE as partes acerca do dia designado para a realização 

da perícia.

8) Por outro lado, transcorrido o prazo estabelecido no item “3”, sem o 

aporte do determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

9) Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

em quinze (15) dias, e conclusos para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 4802-52.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednamar Santos Lima

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 141. Desta maneira, INTIME-SE a autora 

pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no 

feito acerca da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito.

Após, vistas a instituição patrocinadora da autora (Defensoria Pública), 

para que pugne o que entender devido, no prazo de 15 (quinze) dias e 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98502 Nr: 7006-74.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heuber José Cielecki

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos cf. fl. 148

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Independente do trânsito em julgado expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas à fls. 140/141, 

observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários contratuais (30% cf. contrato anexado às fls. 140/v.), vez que 

foi revogado o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117517 Nr: 5559-46.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Sileni Aparecida Colombo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos cf. fl. 149.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Independente do trânsito em julgado expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas à fl. 139, observando que 

devem ser liberados para o advogado da parte autora os honorários 

contratuais (30% cf. contrato anexado às fls. 141/143), vez que foi 

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

Após, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111218 Nr: 6840-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Ribeiro Chaves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 
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Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos cf. fl. 132.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Ademais, INTIME-SE a patrona da autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente os seus dados bancários, bem como os de sua 

constituinte, para o deposito judicial do valor objeto da presente execução.

Ainda, OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, no transcurso do 

mesmo prazo, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131552 Nr: 6134-20.2015.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento pelo requerido e o 

cumprimento voluntário da sentença (fls. 27/29), bem como a 

manifestação autoral de ratificando o alegado (fl. 30), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários advocatícios, eis que se trata de processo 

necessário ao pagamento de quantia certa, pelo requerido, sendo que 

este não apresentou resistência a pretensão executiva.

 Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certifique-se a Secretaria de Vara quanto à vinculação dos valores 

depositados às fls. 27/29 à conta judicial referente a este feito.

Subsequentemente, em havendo valores vinculados e certificado o 

Trânsito em Julgado, EXPEÇA-SE alvará do aludido montante para a conta 

indicada às fl. 30.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIdS, NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 

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

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

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

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

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

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos detidamente observa-se que houve a intimação do 

curador especial para manifestação nos autos, ante a citação editalícia. 

Por tal razão, por ora, deixo de apreciar o pedido de fls. 106/108.

 No mais, CUMPRA-SE integralmente os itens “2” e “3” da decisão de fl. 

101.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128504 Nr: 4338-91.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

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

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

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 74/77. Por conseguinte REMETAM-SE os autos ao 

arquivo até a fluência integral do prazo de suspensão e fl. 70.

 No mais, CUMPRA-SE integralmente os itens “2” e “3” da decisão 

supracitada.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 154486 Nr: 3363-98.2017.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdSC, IdSC, AGdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 Vistos. Considerando o trânsito em julgado da sentença nos autos 

principais - cód. n. 138249, CONVERTO a ação de execução provisória em 

definitiva, cf. pleiteado. Ainda, defiro o pedido consistente no cumprimento 
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da decisão de fl. 41, observando o cálculo de fl. 45v, vez que houve a 

majoração dos alimentos provisórios de 30% para a importância de 50%, 

(fls.47/48 dos autos sob o cód.138249 ) e estes retroagem à data da 

citação. Portanto, CUMPRA-SE a decisão de fl. 41. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 2777-08.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli dos Santos

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

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 200, DETERMINO a expedição de RPV em 

relação aos honorários sucumbenciais (em nome do patrono da parte 

requerente), bem como de Precatório, relativo ao valor remanescente, 

este, em nome da parte autora.

CONSIGNO que, com o aporte da informação de pagamento do valor 

remanescente, deverá ser expedido, separadamente, alvará relativo aos 

honorários contratuais (em nome de patrono da parte exequente), no valor 

constante do contrato de fls. 197/198.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 439-95.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosado Marçal

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Marcos 

da Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar nos 

autos os dados necessários para a expedição do competente alvará, ou, 

COMPROVE a impossibilidade de fazê-lo, sob as penas da lei.

2) Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo contido no 

item “1”, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65325 Nr: 4737-33.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. Dela Justina - EPP, Lindomar Elias Dela 

Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio do causídico constituído, da 

avaliação de fl. 105, consignando-se ainda, o dever de informar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se o bem avaliado (fl. 105) é o mesmo penhorado (fl. 

78), para fins de se verificar a ocorrência ou não de simples erro material 

pelo Sr. Oficial de Justiça que confeccionou o auto de penhora.

CUMPRA-SE, certificando-se do necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 3037-95.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Águia Negra Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:5699, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. 240, INTIME-SE da penhora e avaliação a 

parte devedora, por meio de seu causídico (art. 841, § 1º, do CPC).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153746 Nr: 2964-69.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barros Braga Ltda, Nilton Luiz 

Pinheiro Braga, Heloisa Albuquerque de Barros Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Colucci - 

OAB:74968/SP, Fransergio Gonçalves - OAB:296438/SP, Leandro 

Barban Terra - OAB:328597/SP, Victor Colucci Neto - OAB:238342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de avaliação, averbação da 

penhora na matrícula e venda judicial do bem penhorado, restando 

pendente de cumprimento neste Juízo, tão somente o último ato.

Contudo, compulsando minuciosamente os autos, denoto ausente a ordem 

para intimação do executado acerca da avaliação realizada por meio da 

presente missiva, ato este, necessário para a designação da hasta 

pública deprecada.

 Assim, OFICIE-SE o Juízo Deprecante para informar a este Juízo a 

ocorrência ou não da intimação da parte executada acerca da avaliação 

constante nestes autos, bem como estabelecer, nos termos do art. 885, 

do CPC, o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que 

poderão ser prestadas pelo arrematante do bem em questão.

Após o aporte do necessário, façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2697-15.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Palmira Marins Massarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci, João Carlos Petrucci, Moises Marcio Petrucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Boris Massarelli Cionek - 

OAB:274266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452

 Vistos.

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

acerca das petições de fls. 186/190, 200/204 e 214/217 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124169 Nr: 1925-08.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Paulo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto Marques, 

Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva Borges, James Rogério Baptista

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 55. Desta forma, INTIME-SE o autor pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a retirada dos autos 

em consonância com o disposto no art. 729 do CPC.

Decorrido o prazo acima estipulado sem a retirada dos autos pelo autor, 

REMETAM-SE AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
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Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8108 Nr: 36-78.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Nesta data realizo a transferência dos valores de fls.566 encontrados via 

sistema BACENJUD para a conta judicial, cf. extrato em anexo.

Após, expeça-se o alvará judicial cf. determinado à fl.573 para a conta 

indicada à fl.574.

 Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 1020-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Placido Ribeiro & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabur Pneus S/A.

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20.912/PR

 Vistos.

Compulsando os autos observo que não houve a concordância da parte 

autora em relação ao pedido de suspensão processual formulado pela 

requerida (fls. 328/329; 351/352 e 430). Ademais, o art. 313, II do CPC 

condiciona a suspensão processual à convenção das partes, e, neste 

ponto, por inexistir concordância recíproca, impõe-se o INDEFERIMENTO 

do referido pedido.

Outrossim, verifico que às fls. 351/353 fora apresentado cálculo do débito 

exequendo. Todavia, ante o transcurso temporal a referida planilha resta 

desatualizada, razão pela qual determino a INTIMAÇÃO do requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos cálculo atualizado do 

débito.

Com o aporte do cálculo, CUMPRA-SE integralmente o determinado no item 

“1” de fl. 327.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95134 Nr: 3464-48.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSR

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de inventário de bens deixados por DANIEL DE SOUZA RAMOS.

Os herdeiros e beneficiários são capazes, estão devidamente 

representados e apresentam partilha amigável (fls. 91/92), pugnando, às 

fls. 120, pela conversão da presente ação em arrolamento.

Há nos autos certidões negativas fiscais da União, Estado e Município (fls. 

35; 99 e 100) bem como comprovante de isenção de ITCD às fls. 93/97.

Diante do exposto, converto a presente em arrolamento e sendo 

desnecessário o comprovante de isenção ou recolhimento do ITCD, tendo 

em vista a previsão contida no art. 664, §4º, do CPC, HOMOLOGO a 

partilha apresentada às fls. 91/92, relativamente aos bens deixados pelo 

falecido ANTONIO ALVES FEITOSA, atribuindo aos herdeiros, seus 

respectivos quinhões hereditários sobre os bens descritos nestes autos, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos 

termos do art. 659 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual da sentença ora proferida, para os 

fins do § 2º do artigo 659 do CPC.

Transitada em julgado a sentença e cumprida a determinação anterior, 

EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em favor dos herdeiros. 

Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 4844-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Cardoso da Costa

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

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fl. 65/66 verifico que este carece dos requisitos 

mínimos necessários à habilitação dos herdeiros, a saber, qualificação 

dos herdeiros e seu respectivo endereço, razão pela qual INDEFIRO o 

referido pedido.

Desta maneira, INTIME-SE o autor para que, no prazo IMPRORROGÁVEL 

de 15 (quinze) dias, proceda de modo adequado com a habilitação dos 

herdeiros, nos termos do art. 689 do CPC, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 6129-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV-Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 160, nomeio como perito do Juízo, 

o Sr. LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, com endereço na Rua Fernando 

Correa da Costa, nº 697, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis/MT, CEP: 

78.740-000, para, independente de compromisso, na forma do artigo 422 

do CPC, realizar a perícia no contrato em questão (fl. 155/156), devendo 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 30 dias, juntando ainda, 

na oportunidade, documento comprobatório da qualificação de perito 

grafotécnico, devidamente autenticado por Cartório de Registro Civil.

 Após, CUMPRA-SE as determinações contidas na decisão de fl.146.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104959 Nr: 149-41.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro por ser idêntico ao de fl. 111 e ter sido apreciado à 

fl.112.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 
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prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 2594-81.2003.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Conforme consta na decisão de fl. 225, não se encontra a presente 

ação em fase executiva, mas sim, na primeira fase, esta, destinada a 

prolatação de sentença que determine a restituição da coisa ao autor. 

Assim, diante do equívoco em seu lançamento, REVOGO a decisão de fl. 

227 e consequentemente, o bloqueio dela decorrente (fl. 229).

2) No ponto, tendo em vista a indicação pelo demandante de endereço 

diverso da parte demandada (fl. 236), e ainda, o êxito desta Magistrada em 

consulta realizada via Sistema INFOJUD, em encontrar endereço da 

requerida (extrato em anexo), em atendimento ao Princípio da Celeridade e 

da Duração Razoável do Processo, sem anular a citação por edital de fl. 

79, DETERMINO a citação da ré, via oficial de justiça, nos endereços 

indicados à fl. 236 e 238, para em 15 (quinze) dias entregar o bem objeto 

da presente ação, sob cominação de multa de 10% sobre o valor 

atualizado deste (art. 311, III, do CPC), bem como para contestar a ação. 

Devendo constar no mandado que, não sendo contestada no referido 

prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

3) Retornando negativa a certidão de citação pessoal (item “2”), 

RENOVE-SE vista ao Defensor Público para atuar como curador especial 

da ré revel (citada por edital, à fl. 79), conforme nomeação de fl. 225, 

esclarecendo que a demandada não fora citada pessoalmente para a 

ação de depósito (conversão às fls. 60/61), conforme manifestação de fl. 

225/v, mas sim, para a ação de busca e apreensão.

CONSIGNE-SE ainda, que em caso de nova recusa do Defensor Público 

em atuar no feito, será nomeado advogado dativo em substituição à 

atuação da Defensoria Pública.

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3249 Nr: 172-46.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Performance Comércio da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Mírian Correia 

da Costa - OAB:6361

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 659, vez que o imóvel apontado para penhora não 

encontra-se em nome da parte executada.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, comprovando a propriedade da executada, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Transcorrido in albis o prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

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

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema BACENJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual da parte executada, conforme extrato 

em anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de 

fl.87.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da parte 

executada, via sistema BACENJUD, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 2485-67.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Pereira dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema BACENJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual da parte executada, conforme extrato 

em anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de 

fls.111/112.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da parte 

executada, via sistema BACENJUD, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2213 Nr: 4149-36.2003.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique da Silva Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Medeiros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Irineu Ribeiro da Silva - 

OAB:133/RO

 Certifico que em consulta ao SISCONDJ, conforme extrato anexo, 

verifiquei que não constam valores vinculados aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 86 e concedo ao autor a autorização conforme 

pleiteada, isto é, para que forneça os meios de condução ao oficial de 

justiça, a fim de que este promova a penhora, intimação e depósito do bem 

apontado à fl. 75. Entrementes, CONSIGNO que tal ato não isentará a parte 

credora do recolhimento da diligência do oficial .

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetue o recolhimento da referida diligência.

 No mais, CUMPRE-SE integralmente a decisão de fl. 81.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137081 Nr: 1441-56.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelça Ferreira de Lima

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

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

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101368 Nr: 2989-58.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Pereira da Silva de Souza, Rosenilda 

Pereira da Silva de Souza

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fl. 54. DETERMINO a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, para dar andamento ao feito.

4) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão 

judicial nesse sentido, findo o prazo de suspensão, inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deverá estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bruno da Costa

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Todavia, tendo em vista que ainda não houve o transito em 

julgado da decisão proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a 

SUSPENSÃO do feito, até que haja tal evento.Após a comprovação do 

transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por qualquer das partes, 

voltem-me conclusos para julgamento da presente impugnação.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 3538-68.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Alves

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Todavia, tendo em vista que ainda não houve o transito em 

julgado da decisão proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a 

SUSPENSÃO do feito, até que haja tal evento.Após a comprovação do 

transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por qualquer das partes, 

voltem-me conclusos para julgamento da presente impugnação.Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003760-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARISA MEYER FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003760-09.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

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

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

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

os autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 22 de outubro 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003270-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003270-21.2017.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

retro em razão do teor do ofício sob o Id n. 11594317. Portanto, expeça-se 

ofício ao Banco do Brasil para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe 

nos autos, eventuais valores existentes junto ao PIS/PASEP da falecida 

MARTA DA SILVA MUNHOZ SANTOS, CPF 009.737.588-80, inscrição do 

PIS n.º 1.063.743.779-6. Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003148-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003148-08.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 15631498- Pág. 1), aplico-lhe as 

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

parte autora (ID 15358872 - Pág. 1). Por conseguinte, intime-se a parte 

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

feito, ante a nova fase processual, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 17 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002335-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002335-78.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 15635957 - Pág. 1), aplico-lhe as 

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

parte autora (ID 9622678 - Pág. 14). Por conseguinte, intime-se a parte 

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

feito, ante a nova fase processual, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 17 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003116-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERALDO VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003116-03.2017.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID 15708819 . 

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

alterando o polo da demanda. 2) INTIME-SE a parte executada 

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, com destaque, nos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, fazendo constar o valor atualizado do crédito do 

exequente, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 

oferecida impugnação, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio branco/AC (autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

solicitando a transferência do valor penhorado, com a consequente 

transferência para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 6) Sobrevindo a informação de transferência de que trata o item 

“5”, façam-se os autos conclusos. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003112-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003112-63.2017.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID 15708834. 

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

alterando o polo da demanda. 2) INTIME-SE a parte executada 

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, com destaque, nos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, fazendo constar o valor atualizado do crédito do 

exequente, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 

oferecida impugnação, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio branco/AC (autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

solicitando a transferência do valor penhorado, com a consequente 

transferência para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 6) Sobrevindo a informação de transferência de que trata o item 

“5”, façam-se os autos conclusos. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003110-93.2017.8.11.0007 Vistos. Cumpra-se a 

decisão inicial, observando os endereços dos requeridos indicados no Id 

n. 15678858 - Pág. 1. Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002046-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002046-48.2017.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID n. 15517553. 

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

alterando o polo da demanda. 2) INTIME-SE a parte executada 

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, com destaque, nos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, fazendo constar o valor atualizado do crédito do 

exequente, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 
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sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

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

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 

oferecida impugnação, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio branco/AC (autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

solicitando a transferência do valor penhorado, com a consequente 

transferência para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 6) Sobrevindo a informação de transferência de que trata o item 

“5”, façam-se os autos conclusos. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003547-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SIMONE QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003547-37.2017.8.11.0007 Vistos. 1-HOMOLOGO a 

desistência da ação em face do Requerido JAMES MATTHEW MERRIL, 

portanto, proceda a Secretaria da Vara a exclusão deste do polo passivo 

dos presentes autos. 2-Diante da inércia da parte requerida (certidão sob 

o ID 14821192 - - Pág. 1), aplico-lhe as penas do art. 400 do CPC e 

DECLARO devido o crédito apresentado pela parte autora (ID 14949158). 

3-Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, ante a nova fase processual, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003544-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003544-82.2017.8.11.0007 Vistos. 1-HOMOLOGO a 

desistência da ação em face do Requerido JAMES MATTHEW MERRIL, 

portanto, proceda a Secretaria da Vara a exclusão deste do polo passivo 

dos presentes autos. 2- INDEFIRO o pedido de intimação da requerida na 

pessoa de seus patronos, vez que a presente ação fora proposta de 

forma avulsa ao processo em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, por opção da parte autora e deverá ser 

operada in casu a citação e não a intimação. 3-Por ora, DEIXO de analisar 

os demais pedidos pleiteados pela parte autora e determino à Secretaria 

da Vara que CERTIFIQUE quanto à citação dos demais requeridos 

(CARLOS NATANIEL WANZELER e CARLOS ROBERTO COSTA), 

procedendo se for o caso, a expedição de mandado citatório ou aguardar 

a devolução dos AR`s. 4-Ainda, PROCEDA a inclusão de CARLOS 

NATANIEL WANZELER e CARLOS ROBERTO COSTA, no polo passivo da 

ação, vez que constou apenas junto à petição inicial. 5-Intime-se. 

Cumpra-se Alta Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000770-16.2016.8.11.0007 Vistos. Defiro em parte o 

pedido retro e determino a expedição de ofício ao INSS para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias informe se a parte executada PATRICIA DE SIQUEIRA DE 

SOUSA, CPF: 321.205.108-6, encontra-se empregada e o valor da sua 

remuneração. Após, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias. Alta Floresta, MT, 19 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003741-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003741-03.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra VINICIUS PEREIRA DA LUZ, 

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

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes. Como 

reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida 

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verificará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela 

própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim 

dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Logo, do que se interpreta do texto legal, 

para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da 

correspondência no endereço do destinatário. Contudo, volvendo os olhos 

para o caso judicializado, conclui-se que a tentativa de notificação da 

parte devedora foi frustrada, uma vez que a correspondência enviada (ID 

16013879 - Pág. 3), constou “mudou-se”. Desta feita, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da 

inicial. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. Alta Floresta, MT, 19 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003736-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Autos n° 1003736-78.2018.8.11.0007 Vistos. Primeiramente, 

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

para fazer constar o valor de R$ 26.016,93 (vinte e seis mil, dezesseis 

reais e noventa e três centavos), conforme Id. n° 15999094 - Pág. 1, tendo 

em vista ser este o valor que pretende o autor com a presente demanda. 

REALIZE a Secretaria de Vara as retificações necessárias junto ao 

Sistema PJE. APÓS, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento das custas e despesas de ingresso, 

observando o valor acima corrigido, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Ainda, em IGUAL prazo, comprove a mora da 

parte requerida na forma prevista pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69, com redação alterada pela Lei n° 13.043/2014. Isto por que, 

consta no motivo da devolução do AR acostado ao Id 11285524 - Pág. 2 

como “RECUSADO”. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. 

Intime-se a parte autora. Alta Floresta, MT, 22 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA SOARES (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 12657771, sob pena do referido 

débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16032662, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEODORO CORREIA (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000332-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL TEODORO CORREIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que o autor foi 

condenado ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária e que 

a parte requerida foi quem efetuou a quitação de tais verbas, conforme 

petição juntada no ID num. 12847309, determino que sejam adotadas as 

providências necessárias voltadas à restituição do montante referente as 

custas e taxas em favor da requerida Azul Linhas Aéreas. 

Concomitantemente, intime-se o autor para pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária em cinco dias, nos termos da CNGC/MT. 

Recolhidas tais verbas, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe e, caso contrário, proceda-se de acordo com as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENINI PINEDA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002145-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA MENINI 

PINEDA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 13679749 não está em nome da parte 

postulante, e esta não justificou tal fato. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, sob 

pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 14716265, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 14716265, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMERICA 5 DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

requerer o que entender de direito..

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seus 
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patronos, do inteiro teor da juntada do ID – 16106826, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003156-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Inicialmente, 

recebo o pleito de emenda à petição inicial (Id n° 15879694) no que tange à 

comprovação de endereço. Passo a análise do pleito de tutela provisória. 

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado pela parte autora 

objetivando o restabelecimento dos serviços de telefonia fornecidos pela 

requerida quanto à linha móvel n° (66) 9 9699-0662, ao argumento de que 

o bloqueio da linha é indevido. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade 

do direito está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que o autor demonstrou se utilizar de número citado perante diversas 

empresas da região. De igual modo, o perigo de dano é evidente, haja vista 

que como qualquer usuário médio o celular tornou-se indispensável para a 

comunicação profissional e pessoal do cotidiano, sendo que o bloqueio do 

aparelho do autor trará efeitos negativos de maior relevância, gerando 

prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte autora o 

direito de discutir a questão em Juízo. Assim, entendo estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de evidência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO, liminarmente, o pleito de 

tutela provisória para determinar que a requerida restabeleça, no prazo de 

05 (cinco) dias, a prestação do serviço de telefonia na linha n° (66) 9 

9699-0662, pertencente à parte autora, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, 

do NCPC. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15933422, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 45160, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

15933422, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID – 15894600, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia única de nº 52746, foi 

devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 15894600, bem 

como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011433-36.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS GOMES (EXEQUENTE)

SAMANTHA TONHA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011433-36.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LEIDIANE DOS SANTOS GOMES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. Certificado o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública, 

consoante certidão lançada no Id nº 15421076, HOMOLOGO o cálculo do 

débito apresentado pela credora na petição inicial. Intimem-se as partes 

acerca da homologação do cálculo. Na sequência, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003781-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL SOARES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um 

dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada 

consistente no fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, 

razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da 

demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final não 
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acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque o 

apontamento foi realizado há mais de 02 (dois) anos, ou seja, em data 

muito anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, 

inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada 

fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após o decurso de 

mais de dois anos da negativação de seu nome, é provável que não tenha 

experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos 

alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação ao 

ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 

parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil , impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 116655 Nr: 4848-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Processo n.º 4848-41.2014.811.0007

Código 116655

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando o pedido ofertado pela Defesa técnica do réu João dos 

Santos Rocha, conforme fls. 425/431, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 23 de outubro de 2018, às 18:00 horas.

INTIME-SE o réu.

CIÊNCIA ao Ministério Pública e Defesa.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018.

 ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164532 Nr: 1292-89.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DECIO LAMEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03115174209, Rg: 1737494-4, Filiação: Doraci de Jesus Silva Lameira e 

Luiz dos Santos, data de nascimento: 01/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Itaituba-PA, convivente, pedreiro, Telefone 66 996927132. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS ETC. Cuida-se de Medida Protetiva de Urgência nos 

termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, visando a garantia da integridade 

física e moral da vítima ALESSANDRA SANTANA RODRIGUES em 

detrimento da supostas ameaça praticada pelo autor do fato DÉCIO 

LAMEIRA DOS SANTOS. Termo de representação criminal, às fls. 07. As 

medidas protetivas foram deferidas às fls. 09/09v. É O RELATÓRIO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, analisando 

minuciosamente os autos, entendo que a manutenção das medidas 

protetivas é medida que se impõe. Isso porque, conforme se denota dos 

autos, a vítima deseja representar criminalmente o indiciado, outrossim, 

cuida-se de suposta lesão corporal, no qual o Ministério Público possui 

ciência dos fatos. Diante disso, MANTENHO as medidas protetivas de 

urgência. De outro norte, consigno por oportuno que as medidas 

protetivas podem ser revistas a qualquer momento, assim como outras 

medidas poderão ser aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 

11.340/06. Diante de tais fatos, entendo que a extinção da presente é 

medida que se impõe. Nessa perspectiva, reza o art. 487, do CPC que 

haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção [...]. No que diz respeito à 

aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas protetivas, 

saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à concessão de 

medidas protetivas, ou seja, esse é o próprio mérito da ação, razão pela 

qual, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei n. 

10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que extingue o 

processo com julgamento do mérito. Além do mais, a própria lei acima 

repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos autos. 

Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos. 

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 
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PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].” (grifo nosso). Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06. EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial 

solicitando informações quanto à instauração de inquérito policial. 

EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial solicitando informações quanto ao 

Laudo de Exame de Corpo de Delito. Informo ainda que eventuais 

atendimentos e acompanhamentos voltados à área psicossocial serão 

realizados pelo CREAS de Alta Floresta/MT, assim, se necessário 

expeça-se ofício ao CREAS solicitando eventual acompanhamento 

psicossocial em favor da vítima e familiares. CIÊNCIA às partes e ao 

Ministério Público. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando 

as formalidades legais. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta/MT, 15 de junho de 2018. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 15 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 138023 Nr: 1925-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO GALVÃO, Cpf: 

96056207153, Rg: 1.497.542-4, Filiação: Maria de Lourdes Galvão, data de 

nascimento: 28/07/1966, brasileiro(a), natural de Diamantina-MS, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66*9981-0515. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir advogado, ou se não pretender, será nomeado defensor público 

para sua defesa

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 03/04/2016, por volta das 12h40min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado conduziu o veículo automotor 

consistente na motocicleta marca/modelo Honda Biz CG 125 Titan KS, cor 

vermelha, placa JZC-5665, com concentração de álcool por litro de sangue 

superior ao limite legal de 06 decigramas, equivalente a 0,3 miligrama de 

álcool por litro de ar alveolar. Assim, o Ministério Público requer o 

recebimento da denúncia pela prática do delito previsto no artigo 306, 

caput e § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).

Despacho/Decisão: “VISTOS ETC. Considerando o pleito ministerial, 

DETERMINO a citação do acusado. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”.

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 15 de outubro de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150537 Nr: 1191-86.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Muniz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR MUNIZ DE OLIVEIRA, Cpf: 

70082744165, Rg: 2152533-1, Filiação: Edeenes Muniz de Oliveira e Isaura 

Bom Fim, data de nascimento: 22/05/1985, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, convivente, desempregado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 03/12/2016, por volta das 23h40min, na 

cidade de Carlinda-MT, o denunciado conduziu o veículo automotor 

consistente na motocicleta marca/modelo Honda Biz, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e ainda, gerando 

perigo de dano. Assim, requer o recebimento da denúncia pela prática do 

delito previsto no artigo 303, caput e § 1º, inciso II, c/c artigo 309, todos da 

Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho/Decisão: “VISTOS ETC. Considerando o pleito ministerial, 

DETERMINO a citação do acusado. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”.

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 15 de outubro de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000893-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000893-14.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA JOSE NUNES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural com Pedido de Tutela Provisória” ajuizada por MARIA JOSÉ NUNES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em 

razão de sua qualidade de trabalhadora rural. Com a inicial (ID 3675508) 

vieram os documentos de IDs 3674979, 3674985, 3674988, 3674990, 

3674993, 3675017, 3675009, 3675025, 3675043, 3675359, 3675382, 

3675394, 3675067 e 3675077. Recebida a inicial (ID 3694417). Termo de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento (IDs 4790867 e 4790886). 

A Autarquia Federal apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 

8.213/91, e no mérito aduziu que a parte autora não comprovou a atividade 

rural no período correspondente para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural, pugnando, ao final, pela 

improcedência dos pedidos constantes na inicial. Com a peça 

contestatória (ID 4947615) instruiu os autos com os documentos de ID 

4956663. Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária proposta por 

Maria José Nunes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

06.06.2016 (ID 3675077), e a ação foi ajuizada em 03.05.2017, portanto, 

não se opera a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. Sem 

devaneios desnecessários, impende salientar que a autora não logrou 

êxito em comprovar a sua condição de trabalhadora rural na qualidade de 

segurada especial. É que a parte autora só instruiu os autos com os 

seguintes documentos: a) CTPS em que inexistem contratos de trabalho; 

b) Instrumento Particular de Contrato de Parceria para Cultivo de Lavoura 

Branca, Frutas, Hortifrutigranjeiros e Criação de Gado Leiteiro e de 

Pequenos Animais, do ano de 2010; c) Notas Fiscais, dos anos de 2016 e 

2014; d) Ata de Reunião Sindical, sem data, e) fotografias de um evento 

social; f) Declaração de Exercício de Atividade Rural, do ano de 2016; g) 

Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais e h) Certidão do Cartório 

Eleitoral, expedida no ano de 2016, assim, a autora instruiu os autos 

apenas como documentos extemporâneos ao período de carência anterior 

ao requerido administrativo. Assim, uma vez que a parte autora não 

demonstrou início de prova material, sendo vedado prova exclusivamente 

testemunhal, conforme orienta a súmula 149 do STJ, opera-se a preclusão 

consumativa. Cumpre salientar que para obtenção da aposentadoria rural 

é necessária cumprir os requisitos do artigo 48 da Lei 8.213/91, entre eles 

o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e idade 

mínima de 60 anos para homem e 55 para mulher. No caso em tela, 

paira-se a incerteza dos fatos narrados na petição inicial, vez que 

cabendo à parte autora comprovar o alegado, deixou de fazê-lo, seja pela 

ausência de documentos, seja pela prova testemunhal. Logo, diante do 

cenário apresentado, não resta alternativa senão a improcedência do 

pleito. Nessa senda é a orientação jurisprudencial: “Não havendo um 

conjunto probatório harmônico, eis que as provas colacionadas pelas 

partes são contraditórias, exsurge a ausência de suporte legal para a 

concessão da aposentadoria rural por idade vindicada”. (TRF – 1ª Região 

– AC 2006.01.99.016135-5/MT, Desembargador Federal Carlos Moreira 

Alves, DJ de 20.07.2006) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. 

NÃO-COMPROVAÇÃO. Ausente prova do desempenho de atividade rural 

na condição de segurado especial no período equivalente à carência, 

improcede a pretensão de concessão de aposentadoria por idade”. (TRF4 

- APELAÇÃO CIVEL: AC 9999 RS 0000273-20.2011.404.9999. Relator(a): 

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA. Julgamento: 10/03/2011. Órgão 

Julgador: QUINTA TURMA. Publicação: D.E. 24/03/2011) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e 

honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, deem-se as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 07 de junho de 2017. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000893-14.2016.8.11.0007 MARIA JOSE NUNES 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional da 1ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Renata Silva de Almeida (DEPRECANTE)

Vitor Hugo de Almeida Silva (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Tiago Lopes da Silva (DEPRECADO)

 

Certifico que nesta data, procedi a devolução da carta precatória, via 

malote digital, conforme comprovante de recibo abaixo. RECIBO DE 
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MUTUM ( TJMT ) Data de Envio: 04/10/2016 15:39:04 Assunto: 

DEVOLUÇÃO CP 1000168-25.2016.8.11.0007 PJE REF. AUTOS ORIGEM 

1577-70.2016.811.0086 CÓD. 92588
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003412-25.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): IGOR FERREIRA CAMURSSI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

nominada de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada 

por IGOR FERREIRA CAMURSSI em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO 

SEGURO – DPVAT, aduzindo, em breve síntese, que tem direito a 

complementação do seguro obrigatório no montante de R$ 8.606,25 (oito 

mil seiscentos reais e vinte e cinco centavos), decorrentes de sequelas 

físicas de acidente ocorrido em 14/11/2015. A exordial (ID. 11088947) veio 

instruída com documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 

11095237. A Seguradora requerida apresentou contestação, alegando em 

preliminar alegando a ausência de laudo do IML, e, no mérito, requer a 

improcedência do pedido, sob a realização do pagamento do valor devido 

em sede administrativa, em relação a fundamentação sobre parte autora 

não ter provado os fatos constitutivos do seu direito, a necessidade de 

prova pericial para instruir o feito e explanou acerca da incidência de 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros moratórios 

a partir da citação. Com a peça contestatória (ID. 1285135) foram 

acostados documentos via Sistema PJE. O laudo pericial foi acostado ao 

ID. 13509107. Acerca do laudo a parte autora manifestou-se ao ID. 

14245221, bem como a ré ao ID. 14998824. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre-me destacar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas 

Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, 
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alterada pela Lei 11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de 

acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem 

seja a culpa dos acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o 

Seguro Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes 

pessoais, que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo 

destinado a pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por 

veículos em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização 

mínima e resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade 

objetiva dos que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o 

crédito, em favor do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que 

sofrem as variações de acordo com os reajustes que corrigem a 

desvalorização do dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, 

destinando-se mais a atender as primeiras necessidades consequentes 

de um acontecimento infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e 

origina despesas repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa 

‘simplesmente dar cobertura às despesas urgentes de atendimento das 

vítimas dos acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a 

imposição legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após 

a apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Desta forma, 

analisando atentamente os autos, vislumbro que o acidente restou 

devidamente demonstrado, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

juntado aos autos. Insta salientar que, conforme comprovado em 

contestação, a parte autora recebeu ADMINISTRATIVAMENTE o valor de 

R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ademais, depois de realizada perícia médica na fase instrutória 

(fls.149/152), o perito informou que a parte autora sofreu dois danos, um 

sendo em uma das mãos, cujo valor avaliado foi de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e o outro na 

modalidade de um quadril, joelho ou tornozelo, cujo valor avaliado é de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

totalizando, assim, o montante de R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Assim a parte autora 

não faz jus à complementação do valor já recebido. Colaciono abaixo 

julgados em relação ao caso em tela: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 

PERCENTUAL SUPERIOR AO APURADO PELO PERITO DO JUÍZO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O pedido do autor está fadado ao 

insucesso, pois, em perícia judicial, o expert concluiu que ele não 

apresentava invalidez, de modo que o pagamento administrativo foi 

realizado em percentual superior ao verificado judicialmente. (APL 

10024436720148260566 SP 1002443-67.2014.8.26.0566, Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 19/08/2015, Julgamento 18 de 

Agosto de 2015, Relator Adilson de Araujo) SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PAGAMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA EM FUNÇÃO 

DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comprovando a autora, a quem competia a teor do disposto no art. 333, I, 

do CPC, que do acidente automobilístico sofrido resultou-lhe invalidez 

permanente a que alude o art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações 

dadas pela Lei n.º 11.945/09, vigente esta na data do evento, não há que 

se falar em pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, razão não deve 

ser provido o recurso, mantida a improcedência da ação. (APL 

10718426320138260100 SP 1071842-63.2013.8.26.0100 Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 08/09/2015, Julgamento 8 de 

Setembro de 2015, Relator Paulo Ayrosa) Ante todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação aos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Por fim, 

EXPEÇA-SE alvará em favor do médico perito. Com o trânsito em julgado, 

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

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001434-13.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CANDIDO RENATO BATISTA MEDEIROS Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S. A. em desfavor de CÂNDIDO RENATO BATISTA MEDEIR. Vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de 

desistência formulado pela parte requerente, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo 

ser dadas as baixas necessárias em eventuais gravames. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a 

Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Esclareço que é 

impossível a inclusão das custas na forma pro rata, tendo em vista que a 

Parte Requerida sequer foi citada. Observadas as formalidades legais, 

deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de 

setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001619-51.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANTONIA MARIA JUVENIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação Previdenciária de Pensão por 

Morte de Trabalhador Rural” ajuizada por ANTÔNIA MARIA JUVENIANO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, 

em síntese, o recebimento de pensão em razão da morte do Sr. José 

Juveniano, seu falecido esposo. Com a inicial (ID. 8148471) foram 

colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 8187799. A 

Autarquia Federal devidamente citada não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID 14235077. O MMº Juiz, ao ID 14322812 decretou 

a revelia da requerida, bem como designou audiência de instrução e 

julgamento. A parte autora apresentou a juntada da produção de prova 

testemunhal ao ID. 15034625. Realizada a audiência, conforme 

documentos de ID 13921029, permaneceram os autos conclusos. É 

BREVE O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de “Ação 

Previdenciária de Pensão por Morte de Trabalhador Rural” ajuizada por 

ANTÔNIA MARIA JUVENIANO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

pensão em razão da morte do Sr. José Juveniano, seu falecido esposo. 

Alega a autora, em suma, que era casada com o senhor José Juveniano, o 

qual veio a falecer em 09/11/2016, sendo certo, pois, que o de cujus era 

segurado da Previdência Social, até a data do óbito. Por tais razões, 

propôs a presente demanda, visando, em suma, à condenação do 

requerido a lhe conceder o benefício de pensão por morte. Inicialmente, 

importante ressaltar que não há preliminares pendentes de apreciação, 

motivo pelo qual passo imediatamente à análise do mérito. No mérito, a 
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questão não demanda maiores esclarecimentos a respeito, visto que, a Lei 

8.213/91 assim dispõe em seu artigo 74, senão vejamos: “Art. 74. A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando 

requerida até trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, 

no caso de morte presumida.” Nos termos da Lei nº 8.213/91, para fazer 

jus à pensão por morte, o requerente deve comprovar, 

administrativamente ou judicialmente, o preenchimento dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício previdenciário, quais sejam: a) a 

qualidade de segurado do falecido; b) o óbito do falecido; c) a relação de 

dependência entre o falecido e o requerente. Neste sentido o seguinte 

precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. ÓBITO POSTERIOR À LEI 

N. 9.528/97. MÃE. QUALIDADE DE SEGURADO E DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA COMPROVADAS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. 9.528. 1. Segundo 

a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, 

deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a 

legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 340 STJ). 2. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciário (óbito do segurado e qualidade de dependente), é 

assegurada a pensão por morte ao cônjuge e filhos, que, em decorrência 

de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos termos da lei 

de regência. 3. Existência nos autos de prova do recolhimento de 

contribuições em nome do instituidor da pensão, comprovando o vínculo 

urbano de segurado obrigatório. 4. A dependência econômica dos pais em 

relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do 

benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 

8.213/91. 5. O termo inicial do benefício deve ser contado a partir da data 

do requerimento administrativo, uma vez que ultrapassado o prazo de 30 

dias, estabelecido no art. 74 da Lei n. 8.213/91. 6. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 7. Juros de 

mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o 

advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das 

cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, 

até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 8. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 9. O 

INSS é isento do pagamento de custas nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal (art. 4º, I, parágrafo único, da Lei n. 9.289/96). 10. 

Apelação do INSS e remessa oficial providas em parte. 16 § 4º 

8.213748.2136.89911.9604º I parágrafo único 9. 289” (4621 MA 

2001.37.00.004621-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA 

SIFUENTES, Data de Julgamento: 10/01/2011, SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF1 p.76 de 03/02/2011) Pelo que se vê acima, a simples 

morte do segurado já traz o direito da pensão aos seus dependentes, 

quais sejam, aqueles apontados no artigo 16 da Lei n° 8.213/91, sendo 

necessária a comprovação da dependência dos pais em relação ao filho 

falecido, a teor do disposto no parágrafo 4º do artigo 16 da mesma lei. A 

autora comprovou que era casada com o Sr. José Joveniano (certidão de 

casamento de ID 8148488), bem como o óbito do cônjuge (certidão de 

óbito de ID 18148490), a relação de dependência e que convivia 

maritalmente na época do óbito (prova testemunhal produzida aos ID 

15146953 e seguintes). A prova documental carreada aos autos 

demonstra que a requerente preenche todos os requisitos legais para o 

recebimento da pensão por morte, visto que há início de prova documental 

comprobatória de que seu falecido esposo era trabalhador devidamente 

registrado na CPTS na data do óbito (documentos de ID 8168429). Ocorre 

que conforme demonstrado nos autos, a devida anotação na CPTS do 

falecido se deu mediante reclamação trabalhista, sendo homologado 

acordo em 03.05.2017, no qual a empregadora reconhece o contrato de 

trabalho entre o período de 04.04.2016 a 01.11.2016, por fim 

comprometeu-se a recolher o beneficio previdenciário sobre o vinculo 

reconhecido. Desta feita, ao negar a implantação do beneficio à 

Requerente a Autarquia Federal alegou que a data da última contribuição 

do Sr. José Juveniano teria sido em 30/06/99, afirmando assim a perda da 

qualidade de segurado (ID 8148505). Porém, tal alegação não deve 

prosperar, aja vista que conforme consta no CNIS em nome do falecido, 

juntado ao ID 814849, o período de última remuneração se deu em 

09/2016. No mesmo sentido foi o teor dos depoimento prestados pela 

testemunha Sr. Luiz Aparecido Tavares de Aguiar, ao ID 15146953 e 

seguintes, ficando caracterizado que a requerente e o esposo falecido 

eram trabalhadores rurais, na qualidade de lavradores, em regime de 

economia familiar, havendo, portanto, comprovação da qualidade de 

segurado obrigatório, nos termos do artigo 11, inciso VII, da Lei n° 

8.213/91. Ante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

da pensão por morte ao autor, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, devendo o requerido ser condenado ao pagamento do benefício na 

quantia mensal que corresponda a 01 (um) salário mínimo vigente, 

conforme preceitua o artigo 201, § 2º, da CF, desde a data do ajuizamento 

da ação, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei n.º 8.213/90, vez que 

não houve o requerimento administrativo no prazo assinalado no inciso I 

do artigo 74 da referida lei. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, para o fim de CONDENAR o requerido no pagamento à 

autora ANTÔNIA MARIA JUVENIANO do benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo (15/05/2017). Desta feita, julgo EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, 

após o trânsito em julgado da presente decisão, observando a prescrição 

quinquenal, as parcelas atrasadas, devidas desde a data de sua citação, 

qual seja: 15.05.2017 (ID 814505) até a data de implantação do benefício, 

corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, 

acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria morte com renda mensal a ser 

calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Diante do princípio da 

causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) 

até a prolação da sentença, nos termos do § 3º do art. 85 do NCPC. 

ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito controvertido 

não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, 

inciso III, do CPC/2015). P.R.I. Por fim, estes são os dados da implantação 

dos benefícios: Nome do beneficiado: Antônia Maria Juveniano; Beneficio 

concedido: Pensão Por Morte; Renda mensal: 01 (um) salário mínimo; Data 

do inicio do benefício: data do indeferimento do requerimento 

administrativo, qual seja, 15.05.2017; Prazo para autarquia cumprir a 

sentença: 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 05 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001830-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001830-87.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANTONIO GONCALVES SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação de 

aposentadoria por idade rural” ajuizada por Antônio Gonçalves Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua 

qualidade de trabalhadora rural (ID 8735126). Instruiu os autos com os 

documentos de ID 8735150/8735544. Recebida a inicial no ID 8739137, 

oportunidade em que fora determinada a citação da Autarquia requerida. A 

Autarquia Federal apresentou contestação no ID 9687745, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 
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parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu que a parte autora não 

comprovou a atividade rural no período correspondente para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, pugnando, 

ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. Com a 

resposta vieram os documentos de ID 9687755. A parte autora apresentou 

pedido de realização de prova testemunhal (ID14180244). O feito foi 

sanado ao ID 14322380, sendo indeferida a preliminar trazida pela 

Autarquia, esta não mereceu prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 04.07.2017, fl. 43, e a ação foi ajuizada em 

27.07.2018, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação. Na oportunidade designou-se audiência de instrução 

e julgamento. Entre um ato e outro, realizou- se a audiência de instrução e 

julgamento, sendo inquiridas as testemunhas Sr. José Deodato Ferreira e o 

Sr. Nelson Ananias. Encerrada a instrução, permaneceram os autos 

conclusos par sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Por 

inexistir matéria preliminar pendente de apreciação, e estando o feito em 

ordem, passo diretamente à análise do mérito da causa. Trata-se de ação 

reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte autora 

colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal idônea 

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

procedente. Explico. Nota-se que a controvérsia do embate recai apenas 

sobre o fato de a requerente ostentar, ou não, a qualidade de segurada 

especial, bem como, se preencheu a carência necessária para obtenção 

do benefício pretendido. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima, posto contar na 

data do requerimento administrativo com 60 (sessenta) anos de idade 

(artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte requerente 

não trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 

da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 

apreciação do conjunto probatório. Cabe ressaltar, que a documentação 

juntada aos autos demostram o exercício de atividade rurícola pelo 

requente em regime de economia familiar, bem como ao ID 8735160 

juntou-se Escritura Pública Declaratória de União Estável, na qual consta o 

mesmo na qualidade de agricultor. Além do mais, conforme inquirição das 

testemunhas em audiência restou-se comprovado que o Requerente 

atende a qualidade de segurado especial, visto exercer atividade rural 

pelo prazo imediatamente anterior ao requerimento. Ante o exposto, nos 

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

formulado pelo autor Antônio Gonçalves Silva e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar: a) A IMPLANTAR o 

benefício de aposentadoria rural por idade, desde o indeferimento do 

requerimento administrativo (04/07/2017 – ID 8735176), com renda mensal 

correspondente a um (01) salário mínimo vigente; b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde o indeferimento do requerimento administrativo 

(04/07/2017 – ID 8735176), até a data da sua efetiva implantação, 

devendo incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), 

de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária 

pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. c) Por 

derradeiro, determino a IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria 

rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de difícil reparação é 

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

requerido, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Segurado: Antônio Gonçalves Silva, brasileiro, união estável, agricultor, 

portador do RG n° 690.152 SSP/MA e do CPF nº 129.234.193-91, filho de 

Antônia Gonçalves Silva. Benefício: Aposentadoria Rural por Idade. 

Trabalhador Rural. Condição de segurado. Efetiva comprovação de 

atividade rural pelo período de carência exigido em lei. Início de prova 

documental corroborada por prova testemunhal. Requisito etário 

preenchido. Procedência. Renda mensal: valor equivalente a um (01) 

salário mínimo vigente. Benefício concedido judicialmente. Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas reconhecido, desde o requerimento 

administrativo (04/07/2017), até a sua efetiva implantação. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Alta Floresta/MT, 05 de setembro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003432-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINEI APARECIDO BALDASSE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003432-16.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME e outros 

(3) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente 

e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta 

Precatória de Citação. O recolhimento das custas poderá ser feito através 

da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Paranaita/MT. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 23 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002294-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO DIAS CORREIA (TESTEMUNHA)

MARIA LINDALVA MARCIEL CORREIA (TESTEMUNHA)

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002294-14.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação para concessão de 

pensão por morte” ajuizada por ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por morte (ID9532797). Instruiu 

os autos com os documentos de IDs 9532879/9532920. Recebida a inicial 
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no ID 9538665, oportunidade em que fora determinada a citação da 

Autarquia requerida. A Autarquia Federal apresentou contestação no ID 

10491622, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu que a 

parte autora não comprovou a qualidade de segurada do falecido, assim, 

pugnou pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. Com a 

resposta vieram os documentos de ID 10491635. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (ID 14197518). Saneado o 

processo ao ID 1432108, indeferiu- se a preliminar de prescrição, bem 

como fora designada audiência de instrução e julgamento. Realizada a 

audiência, conforme documentos de ID 15147376 e seguintes. Após, 

vieram os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber pensão pela morte 

de companheiro da requerente, o qual possuía vínculo com a Previdência 

Social, conforme documentos acostados. Primeiramente, vale registrar que 

não há preliminares pendentes de apreciação, motivo pelo qual passo 

imediatamente à análise do mérito. No mérito, a questão não demanda 

maiores esclarecimentos a respeito, visto que, a Lei 8.213/91 assim dispõe 

em seu artigo 74, senão vejamos: “Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida até 

trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando requerida após o 

prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte 

presumida.” Nos termos da Lei nº 8.213/91, para fazer jus à pensão por 

morte, o requerente deve comprovar, administrativamente ou judicialmente, 

o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

previdenciário, quais sejam: a) a qualidade de segurado do falecido; b) o 

óbito do falecido; c) a relação de dependência entre o falecido e o 

requerente. Neste sentido o seguinte precedente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR URBANO. ÓBITO POSTERIOR À LEI N. 9.528/97. MÃE. 

QUALIDADE DE SEGURADO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

COMPROVADAS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. 9.528. 1. Segundo a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, 

deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a 

legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 340 STJ). 2. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício 

previdenciário (óbito do segurado e qualidade de dependente), é 

assegurada a pensão por morte ao cônjuge e filhos, que, em decorrência 

de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos termos da lei 

de regência. 3. Existência nos autos de prova do recolhimento de 

contribuições em nome do instituidor da pensão, comprovando o vínculo 

urbano de segurado obrigatório. 4. A dependência econômica dos pais em 

relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do 

benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 

8.213/91. 5. O termo inicial do benefício deve ser contado a partir da data 

do requerimento administrativo, uma vez que ultrapassado o prazo de 30 

dias, estabelecido no art. 74 da Lei n. 8.213/91. 6. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 7. Juros de 

mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o 

advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das 

cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, 

até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 8. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 9. O 

INSS é isento do pagamento de custas nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal (art. 4º, I, parágrafo único, da Lei n. 9.289/96). 10. 

Apelação do INSS e remessa oficial providas em parte. 16 § 4º 

8.213748.2136.89911.9604º I parágrafo único 9. 289” (4621 MA 

2001.37.00.004621-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA 

SIFUENTES, Data de Julgamento: 10/01/2011, SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF1 p.76 de 03/02/2011) Pelo que se vê acima, a simples 

morte do segurado já traz o direito da pensão aos seus dependentes, 

quais sejam, aqueles apontados no artigo 16 da Lei n° 8.213/91, sendo 

necessária a comprovação da dependência dos pais em relação ao filho 

falecido, a teor do disposto no parágrafo 4º do artigo 16 da mesma lei. 

Analisando os documentos aportados pela autora, percebe-se a 

comprovação do óbito do cônjuge e o requisito da dependência, mormente 

pelos depoimentos testemunhais. Os documentos aportados aos autos 

demonstram que o companheiro da autora estava filiado à Previdência 

Social na data do óbito, sendo a concessão do benefício de pensão por 

morte ao dependente independe de carência, consoante artigo 26, II da Lei 

nº 8.213/91. Ante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

da pensão por morte à autora, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de condenar o requerido a pagar à autora o benefício 

previdenciário de pensão por morte, no valor mensal a ser apurado pela 

média aritmética da qual dispõe o art. 29 c/c o art. 75, ambos da Lei 

8.213/91, inclusive 13º salário, devido a partir da data do indeferimento do 

pedido na via administrativa (14 de junho de 2017). CONDENO o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

observando a prescrição quinquenal, as parcelas atrasadas, devidas 

desde a data do indeferimento do pedido na via administrativa, qual seja: 

14 de junho de 2017 (ID. 9532879) até a data de implantação do benefício, 

corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, 

acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria morte com renda mensal a ser 

calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Diante do princípio da 

causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) 

até a prolação da sentença, nos termos do § 3º do art. 85 do NCPC. 

ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Número do CPF: 013.035.951-33. Nome da Mãe: Maria Nonata da Silva. 

Nome da segurada: Rosimeire Pereira da Silva. Endereço da segurada: 

Avenida Amazonas, número 62, bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Morte. Renda mensal: A ser 

calculada pelo INSS. Data do início do Benefício-DIB: 14 de junho de 2017. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 05 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002456-09.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: RR 

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. em desfavor de RR SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM RURAL E URBANO LTDA. Entre um ato e outro, as 

partes peticionaram conjuntamente (ID. 15062777), noticiando a realização 

de acordo, requerendo a sua homologação com o escopo de dar fim ao 

processo. Após, os autos vieram-me conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID. 15062777), o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela parte requerida, ademais, 

quanto aos honorários advocatícios, cada parte deverá arcar com as 

despesas de seus respectivos advogados, tudo em conformidade com o 

acordo celebrado. Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas 

necessárias, observando-se as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002482-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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I. P. D. M. (REQUERENTE)

I. T. C. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. D. R. (REQUERIDO)

D. C. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002482-70.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: IRENI PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: RONALDO 

ADRIANO DOS SANTOS DA ROCHA Vistos. IRENÍ PEREIRA DE MORAIS 

ROCHA ajuizou a presente ação nominada de “Ação de Divórcio c/c 

Partilha de Bens, Guarda e Alimentos” em face de RONALDO ADRIANO 

DOS SANTOS DA ROCHA e em benefício ao menor G. H. dos S. G. Entre 

um ato e outro, as Partes formularam acordo, com o aval do Ministério 

Público (ID. 15234732). FUNDAMENTO. DECIDO. Com a Emenda 

Constitucional 66/2010, o artigo 226, § 6º, da Constituição Federal passou 

a ter a seguinte redação, verbis: “Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, 

de 2010)”. Diante da expressa previsão constitucional, entendo que não 

há mais condições para a decretação do divórcio, bastando o pedido da 

Parte Interessada e, em havendo alguma discussão, deve ser remetida 

para as vias ordinárias, decretando-se de toda a forma o divórcio. No 

presente caso, além de estarem separados de fato, não há qualquer outro 

óbice que impeça a procedência do pedido inicial. No que diz respeito ao 

menor e a partilha de bens as Partes acordaram que: a) A guarda dos 

menores será na modalidade compartilhada, sendo a residência fixa dos 

menores a casa da genitora; b) Que as visitas serão realizadas em finais 

de semanas alternados, sendo que 50% das férias escolares ficarão com 

cada um dos genitores, bem como os festejos de finais de ano; c) Que a 

título de pensão alimentícia o Genitor pagará o percentual de 62,9% do 

salário mínimo vigente, o que corresponde a R$ 600,00, sendo que tal 

valor passará à ser de 30% do salário bruto do requerido, que passará a 

receber futuramente, estando condicionado o aumento a admissão em 

novo trabalho, além de 50% dos custeios médico-hospitalares, 

medicamentos e materiais escolares mediante apresentação de notas 

fiscais, dando prioridade ao sistema único de saúde. d) Em relação aos 

bens, o imóvel, as partem convencionaram que será transferida para os 

filhos menores, ou seja, a fração de 33,33% para cada um dos filhos; e) A 

requerente Ireni terá o usufruto do imóvel; f) Em relação aos tributos e 

despesas de transferência e registro será dividido na fração de 50% para 

cada uma das partes; g) O requerido compromete-se em quitar todos os 

débitos em relação à agua e energia, que estiverem em aberto, até a 

presente data; h) O bem móvel (veículo biz) ficará em sua totalidade para 

a requerente. Sendo assim, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo celebrado entre as Partes, e, com base no artigo 226, § 6°, da 

Constituição Federal, DECRETO o divórcio de IRENÍ PEREIRA DE MORAIS 

ROCHA e RONALDO ADRIANO DOS SANTOS DA ROCHA, com o qual 

DECLARO rompido o vínculo matrimonial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil. A requerente voltará a 

usar o seu nome de solteira, qual seja: IRENI PEREIRA DE MORAIS. Isento a 

parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição e Averbação ao Cartório 

competente. EXPEÇA-SE o competente termo de guarda definitivo. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 06 de 

setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003069-29.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

DORIVAL RAMOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Intime-se o Embargado 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os 

embargos declaratórios opostos, nos termos do artigo 1.023, §2º do 

NCPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de setembro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000668-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO (EMBARGANTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000668-23.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. Trata–se de Ação de 

Exceção de Pré-Executividade movida por ANDERSON APARECIDO 

ANDREACCI CARDOSO, em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CARLINDA/MT, a qual ingressou com uma execução fiscal 

(nº1002110-58.2017.811.0007 PJe) contra o autor da presente ação. Com 

a inicial Id12246060, vieram os documentos de Id12246763/12246870. 

Recebida a inicial (Id12911953), foi deferido o benefício da justiça gratuita 

e determinada a intimação da exequente para manifestar no feito. 

Conforme certidão de Id14951958, mesmo intimada a exequente/excepta 

não se manifestou nos autos. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Tradicionalmente, ensina Humberto Theodoro Júnior que a 

doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o devedor usar da 

exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou 

depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos embargos, 

sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às 

condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo 

Civil”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665). Em real 

verdade a exceção de pré-executividade consiste na arguição da 

ausência dos requisitos da execução (art. 803, I do NCPC), 

independentemente de oposição de embargos. Em suma, a exceção de 

pré-executividade é um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, 

por meio do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da 

execução. Enseja o contraditório e, constatada a ausência dos requisitos 

enfocados, a execução deverá ser declarada extinta, via sentença 

terminativa. Se rejeitada, confirmada a presença dos requisitos 

indispensáveis, a execução tem seguimento normal. No processo 

executivo, seja com base em título judicial ou extrajudicial, de início, ao 

despachar a petição, compete ao juiz examinar se foram preenchidos os 

requisitos da validade do título (trata-se de numerus clausus), das 

condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento do processo, 

temas de ordem pública, como matérias cognitivas obrigatórias e 

apreciáveis de ofício. Aliás, a inicial deve ser indeferida ex officio pelo juiz, 

verificados vícios processuais geradores de nulidade, que tornam o título 

inexequível e ineficaz. Oportuno frisar que a exceção de 

pré-executividade tem natureza jurídica de incidente processual defensivo 

do devedor. É um momento novo no processo, por meio do qual o devedor 

requer sua extinção, por ausência dos requisitos da execução (art. 803, I 

do CPC). Além do mais, as matérias arguíveis por meio da exceção de 

pré-executividade são de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício 

pelo juiz. Com efeito, a dificuldade do tema em análise é saber distinguir as 

matérias que podem ser alegadas por simples petição e as que devem ser 

por embargos. Pois bem, mais do que claro ficou o questionamento da 

possibilidade de utilizar-se da exceção de pré-executividade, quando for 

possível a declaração da existência de matérias de ordem pública, que 

devem, em verdade, serem reconhecidas ex-ofício pelo Magistrado ou 

quando o mesmo for provocado. A questão a ser analisada é se as 

matérias alegadas pela parte excipiente são ou não de ordem pública. Na 

ótica deste Magistrado, apenas a alegação de ilegitimidade Ativa da parte 

exequente/excepta, é reconhecível de ofício, sem a necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

da executada/excipiente, merece prosperar. A execução fiscal interposta 

em face do executado/excipiente é lastreada em multa aplicada pelo 
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TCE/MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e dívidas de 

parcelamento de IPTU, as quais foram calculas em uma única CDA de 

nº22/2017, cobrando-se o valor total de R$12.413,00. Analisando os 

autos, apesar a exequente/excepta ter instaurado a CDA acima 

mencionada, verifica-se que a mesma não tem força executiva, pois o 

procedimento de cobrança de multa aplicada pelo TCE/MT deveria ter sido 

feito por meio de ação de cobrança, para após ser instaurada uma 

execução. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título 

executivo, constituem-se em pressuposto processual para a ação de 

execução, não sendo utilizados os requisitos legais a execução deve ser 

extinta, como é o caso dos autos. Do mesmo modo, a dívida de IPTU não 

poderia ter sido somada a outra dívida para a cobrança da CDA, pois a 

multa aplicada pelo TCE/MT não é dívida fiscal, sem que tenha sido 

instaurado o procedimento correto para sua cobrança, tornando o título em 

questão totalmente ilíquido. Assim, não havendo eficácia formal do título 

executivo, a execução fiscal de nº 1002110-58.2017.8.11.0007 é nula, 

conforme o artigo 803, inciso I do Novo Código de Processo Civil, por ser 

ilíquido o título em questão, situação que impõe o acolhimento da objeção 

de pré-executividade apresentada pela parte executada. Ante o exposto, 

DECLARO a  nu l i dade  da  execução  f i sca l  de  n º 

1002110-58.2017.8.11.0007, resultando, destarte, na falta de título 

executivo em ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. DETERMINO a extinção do 

presente processo e da execução fiscal em apenso (nº 

1002110-58.2017.8.11.0007), sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, por falta de título 

executivo a aparelhar a ação executiva. Assim, DETERMINO o translado 

desta sentença os autos de nº1002110-58.2017.8.11.0007, para o 

imediato levantamento da penhora realizada via BacenJud nas contas 

bancárias do senhor Anderson Aparecido Andreacci Cardoso, que será 

feito em gabinete e devidamente comprovada nos autos executivos. Isento 

a exequente/excepta do pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, eis que trata-se de ente público. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os presentes autos e os autos em apenso (nº 

1002110-58.2017.8.11.0007) ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de setembro de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. C. (ADVOGADO(A))

T. H. R. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. L. (ADVOGADO(A))

R. A. D. S. H. (RÉU)

Outros Interessados:

M. A. (REPRESENTADO)

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

R. H. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003159-03.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAIS RÉU: RANA ADASKA DA 

SILVA HENRIQUE Vistos. Chamo o feio à ordem e torno sem efeito a 

decisão de ID15115069. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Consigno que o presente feito tramitará pelo rito especial previsto na Lei n. 

5.478/68 e prosseguirá em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, art. 189, II). 

3) DEFIRO do pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que restou comprovada nos autos a precariedade econômica da parte 

autora. 4) Registra-se que se trata se “Ação Revisional de Alimentos” 

ajuizada por TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES em face de 

MARIA ALICE, representada por sua Genitora RANA ADASKA DA SILVA 

LALUCCI. Aduz o Autor que como Genitor da menor Maria Alice, 

obrigou-se ao pagamento de alimentos em favor da menor no percentual 

de 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo pelo período de 05 

meses, e após esse período pagaria o valor de 30% de seu salário líquido, 

com início no mês de novembro de 2015. Que, nesse lapso temporal houve 

significativa mudança nas possibilidades do autor, que atualmente não 

consegue arcar com o combinado em audiência. Alega que não é mais 

solteiro, tendo constituído outra família neste lapso temporal, com dois 

dependentes. 5) Sendo assim, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 14 de dezembro de 2018, às 13h00min. 5.1) CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré via Carta Precatória, e INTIME-SE para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e ré as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. C. (ADVOGADO(A))

T. H. R. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. L. (ADVOGADO(A))

R. A. D. S. H. (RÉU)

Outros Interessados:

M. A. (REPRESENTADO)

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

R. H. L. (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Procurador da parte autora, Dr. João Penha do Carmo, 

OAB/MS 3.794, para manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ID 15783689, bem como para indicar o atual endereço 

da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 14/12/18 (ID. 16075643).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIANE GONCALVES CARRILHO (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001534-65.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GREZIANE GONCALVES CARRILHO EXECUTADO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Considerando a manifestação de da 

parte exequente no ID15515862, que concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada e como valor depositado em juízo, 

HOMOLOGO o cálculo de ID15471463. Portanto, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado em juízo, a ser depositado na conta 

apresentada no ID15515862. Após, tendo em vista que a parte devedora 

satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios já pagos. Por outro lado, as custas processuais devem ser 

pagas conforme determinado em sentença. Após o trânsito em julgado da 

sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001786-34.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE DO NASCIMENTO SOUZA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido Liminar” proposta por JOSÉ DO NASCIMENTO SOUSA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, 

alega o requerente que no mês de dezembro de 2017 o aumento de sua 

unidade consumidora excedeu os parâmetros da normalidade, de modo 

que o consumo faturado chegando ao valor de R$ 360,17 (trezentos e 

sessenta reais e dezessete centavos). Assim, requer o deferimento de 

tutela de urgência para que a requerida se abstenha de realizar corte nos 
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serviços elétricos, bem como que a requeria realize uma avaliação no 

medidor de consumo da unidade consumidora 6/509477-6, no prazo de 

cinco dias. Ao final pugna pela total procedência dos pedidos iniciais, com 

a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais. Com a inicial (ID13416972), vieram os 

documentos de ID13416984/13416990. A inicial foi recebida no 

ID13458737, sendo a tutela provisória deferida parcialmente e designada 

audiência de conciliação. Em audiência, não houve conciliação entre as 

partes, conforme se vê do termo juntado no ID14243396. Na sequência, a 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade na cobrança 

da fatura, bem como a total improcedência dos pedidos iniciais (ID 

14483457). Juntou os documentos de ID 14483459/14483464. A 

impugnação foi apresentada no ID 15123672. Vieram os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que não há necessidade de serem produzidas outras provas, 

dispensando-se, assim, a dilação probatória, razão pela qual passo a 

julgar antecipadamente a lide, no limite da controvérsia, conforme 

determina o artigo 355, I do Código de Processo Civil. Com efeito, consta 

no ID13416990 a emissão de fatura de energia elétrica relativa à UC de n° 

6/509477-6, no valor de R$ 360,17 (trezentos e sessenta reais e 

dezessete centavos), vencida em 12/01/2018, sob a qual alega o autor a 

cobrança excessiva. Todavia, a partir da análise da documentação 

juntada aos autos, tanto pela parte autora como pela requerida, entendo 

que não restou comprovado que houve a alteração excessiva alegada 

pelo Autor, eis que as faturas da unidade consumidora do Autor, 

referentes aos meses de janeiro a dezembro/2017, sofreram várias 

alterações consideráveis de consumo, não sendo possível constatar que 

a média de consumo sempre foi o valor de R$35,66 (trinta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos). Como bem manifestou a requerida, pode-se 

verificar que já foi registrado consumos similares aos meses reclamados 

nesta ação, que inclusive a parte autora procedeu com o pagamento sem 

qualquer questionamento, como por exemplo a fatura com vencimento em 

11 de setembro de 2017 (referente a outubro de 2017), a qual foi 

consumido 484 KWH, totalizando o valor da conta em R$452,29 

(quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), além de 

outros meses, como no mês de agosto/2015, o qual foi consumido 424 

KWH e o mês de abril/2014, que foi consumido 481 KWH 

(ID14483462/14483464). Outrossim, conforme alegado pela própria 

requerida, esta se deslocou até a residência do autor, realizando a vistoria 

no padrão de energia e medidor da unidade consumidora, não sendo 

encontradas quaisquer irregularidades na UC nº509477. Destaco ainda 

que é cediço que houve o reajuste tarifário extraordinário de energia 

elétrica, autorizado pelo governo federal, nos anos de 2016, 2017 e 2018, 

inclusive no Estado de Mato Grosso foi inserida na conta de energia 

elétrica a bandeira vermelha. Ainda, é de conhecimento público que, além 

destas elevações na tarifa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

reajustou o preço da bandeira vermelha, que passou de R$ 3,00 para 

R$5,50, para cada 100 kWh consumido. Neste sentido vejamos, o julgado 

de nosso Egrégio Tribunal, in verbis: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, I, CPC - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO DESPROVIDO. A presença da verossimilhança da alegação, 

atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar 

presentes para a concessão de tutela antecipada. Ausente os requisitos 

autorizadores da concessão, não há como acolher o pedido da tutela 

antecipada em grau recursal. (AI 80486/2010, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2010, 

Publicado no DJE 04/10/2010) Logo, o aumento no valor das faturas de 

energia elétrica é previsível, a não ser que haja uma drástica redução no 

consumo. Ainda, invertido o ônus probatório em desfavor da Requerida, 

esta se desincumbiu do ônus probatório a si distribuído, comprovando a 

regularidade da cobrança ora impugnada, visto que em vistoria realizado in 

loco não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, 

interligação ou vazamento até o ponto de entrega da energia. Conforme 

acima exposto, diante da existência de cumprimento de seu ônus 

probatório, o pleito será julgado em desfavor do autor, pois constatada a 

cobrança regular na unidade consumidora do autor. Logo, o Autor não 

deverá ser compensado pelos danos morais almejados, visto que não 

restaram configurados. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC para declarar a existência do débito de energia 

elétrica na UC de n° 6/509477-6, no valor originário de R$ 360,17 

(trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), com vencimento para 

o dia 12/01/2018. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, visto que beneficiário da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, caso nada seja requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo com as baixas pertinentes, obedecidos os itens 

2.14.11 e 2.14.12 da CNGC. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002019-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002019-31.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO ANDRADE RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Liminar” ajuizada por MIRLENE VIVIAN DE ARAÚJO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese, alega a requerente que no mês de abril de 20158 o aumento de 

sua unidade consumidora excedeu os parâmetros da normalidade, de 

modo que o consumo faturado passou de 215kWh, em médica, para 

3582kWh, chegando ao valor de R$ 3.316,41 (três mil, trezentos e 

dezesseis reais e quarenta e um centavos). Que diante da cobrança 

abusiva, a requerente se dirigiu até a unidade da Energisa para buscar 

esclarecimentos, entretanto, a empresa requerida alegou que a cobrança 

estava correta. Assim requer, a declaração de inexistência de débito da 

requerente, referente ao consumo de energia elétrica cobrado pela 

ENERGISA no mês de abril/2018, no valor de R$ 3.316,41 (três mil, 

trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), reduzindo-a para 

o valor de R$ 321,23 (trezentos e vinte e um reais e vinte e três 

centavos), além da condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) à título de danos morais. Com a inicial (ID. 13462339) foram 

colididos documentos via Sistema PJE. Ao ID. 13512529 foi deferida a 

antecipação de tutela. Termo de audiência de conciliação ao ID. 14243244. 

Citada a requerida ofertou sua contestação (ID. 14531820). Alegou a 

irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, bem como a 

possibilidade e legalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica e a inexistência de danos morais. Assim, requer a total 

improcedência da ação. Impugnação à contestação ao ID. 14952277. 

Após, vieram-me conclusos os autos para sentença. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria é de direito, 

dispensando a dilação probatória, razão pela qual passo a julgar 

antecipadamente a lide, no limite da controvérsia, conforme determina o 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Primeiramente, entendo que deve 

ser aplicado ao caso em apreço o disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, visto que a autora é consumidora, nos termos do art. 2º do 

CDC. Pois bem. Verifico, no caso em tela, que a parte Requerida não 

logrou êxito em infirmar as alegações iniciais e que motivaram a 

propositura da presente ação, pois não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a regularidade no medidor de consumo da unidade 

consumidora que gerou a cobrança no valor de R$ 3.316,41 (três mil, 

trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Ademais, a 

requerida trouxe aos autos, relatório informando que o medidor 

encontra-se com “ligação invertida – intervenção de terceiros”. Ao 

entender pela ocorrência de falha no medidor, a requerida comunicou o 

fato à Autora. Logo, cumpriu com os procedimentos adequados pela 

legislação setorial, em concordância com o §6º e 7° do art. 129 da 

Resolução 414/2010. Art.129 Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 6° A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da 

distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e 

equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, 
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devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, 

preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que 

trata o inciso II do § 1º. § 7° Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve 

comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo 

menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização 

da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Doutro lado, é de 

se ressaltar que somente a requerida tem acesso aos seus equipamentos 

de medição, razão pela qual deve agir de forma cautelosa quando de sua 

instalação e acompanhamento. E não se diga que à autora cabe o ônus da 

prova. Neste caso, não deve se impor à autora a realização da prova de 

que o medidor encontrava-se regularmente instalado e em adequado 

funcionamento. Estabelece o art. 33 da Resolução nº 456/2000, da ANEEL: 

Art. 33. O medidor e demais equipamentos de medição serão fornecidos e 

instalados pela concessionária, às suas expensas, exceto quando 

previsto em contrário em legislação específica. Com efeito, não há como 

considerar válido e exigível o débito proveniente de revisão de 

faturamento, decorrente de irregularidade constatada no equipamento, o 

qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança, eis 

que não aponta o laudo de verificação metrológica se a avaria no 

equipamento foi ocasionada pela usuária. Assim leciona a jurisprudência: 

“(...) Se o laudo não indica se a irregularidade adveio de ação humana ou 

por simples defeito no próprio aparelho, nem tão pouco fixa a data que a 

anormalidade teria ocorrido, a irregularidade detectada no medidor não 

pode ser imputada ao consumidor, por presunção. ‘Inexistindo prova 

consistente acerca da alegada presença de fraude caracterizada pelo 

rompimento de lacre em equipamento de medição de consumo de energia 

elétrica, inexistindo, por outro lado, dados a respeito da origem desta 

irregularidade e tempo de duração da mencionada irregularidade, e mesmo 

o nexo causal ou a prova de locupletamento por parte do consumidor, 

incabível pretender a concessionária de energia elétrica cobrar valores 

retroativos com base em arbitramentos unilaterais. Inexigibilidade dos 

valores em cobrança.’ (TJRS, RAC nº 70009943861). (...).” (TJMT - RAC 

nº Fl. 7 de 14 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 29894/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 32/2012, Des. 

Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, j. em 09/05/2012). Ademais, 

conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, compete à 

concessionária, ora requerida, a comprovação de fraude ou violação do 

medidor, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUPOSTA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA UNILATERAL - 

IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

FRAUDE - RECURSO IMPROVIDO. Compete à concessionária de energia 

elétrica comprovar a violação do medidor de consumo de energia elétrica 

pelo consumidor, por meio de prova produzida com observância do 

contraditório e da ampla defesa. Cabe ao fornecedor do produto ou 

serviço a demonstração da responsabilidade do consumidor, nos termos 

do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pela violação no 

medidor de consumo de energia elétrica.” (TJMT - Ap, 76428/2006, Des. 

Evandro Stábile, TerceiraCâmara Cível, j. em 12/03/2007, DJE 20/03/2007). 

No que tange aos danos morais, é cediço que atentam contra os direitos 

da personalidade, isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial das 

pessoas físicas e jurídicas. Noutro giro, os reflexos do dano moral na 

esfera pessoal da vítima são presumidos; isto é, ocorrido o dano moral, o 

prejuízo é automaticamente reconhecido, pelo que, não exige 

demonstração. No presente caso, diante de suas peculiaridades, a 

conduta da reclamada ao cobrar um valor exorbitante referente a energia 

elétrica, fruto de um medido defeituoso por ela inserido, trouxe a 

requerente sério constrangimento, extrapolando os limites aceitáveis 

referentes ao mero aborrecimento. Dessa forma, a conduta da reclamada 

refletiu seu descaso para com o consumidor/autor e afrontou seu 

patrimônio moral, pelo que, resta configurado o dano moral. Configurado o 

dano moral, resta, nesta quadra, delinear o valor da indenização. Em 

relação ao valor a ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser 

aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos 

os critérios da prudência e razoabilidade. De acordo com esses critérios 

de prudência e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do 

valor do desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro 

Cezar Peluso: "A indenização por dano moral é arbitrável mediante 

estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, 

satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da 

ofensa". (RT, 706:67). O dano moral, in casu, deve ser de natureza 

indenizatória, compensatória do prejuízo moral sofrido pela autora, e 

também punitivo à ofensora, a fim de se desestimular a repetição de casos 

semelhantes. Dessa feita, diante dos fatores acima expostos, condeno a 

empresa ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, por considerar que este valor se afigura justo e razoável. 

Por essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC e DECLARO a 

inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 3.316,41 (três mil, trezentos e 

dezesseis reais e quarenta e um centavos), referente ao consumo de 

energia elétrica não faturada na unidade consumidora de n. 6/2060812-1, 

reduzindo o valor cobrado para o montante de R$ 321,23 (trezentos e 

vinte e um reais e vinte e três centavos), que representa a média mensal 

do consumo de energia elétrica, bem como CONDENO a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), á título de danos 

morais, acrescido de correção monetária à partir do evento danoso (data 

da emissão da fatura – abril/2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

corrigidos a partir desta data. Em razão da sucumbência, condeno ainda a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, a parte 

autora deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do artigo 513, 

§1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celice Ivanaga Velasques - 

OAB:16595, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:MT- 

13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, Natalia 

Honostorio de Rezende - OAB:13714, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 110, mediante busca via sistema INFOJUD (CNPJ 

nº09.069.231/0001-26), devendo o presente feito tramitar sob sigilo após 

a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95527 Nr: 3882-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

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

9.563

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF 

nº018.723.631-30 e nº430.101.481-00), via RENAJUD. Em caso positivo, 

determino, desde já, a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles que forem 

encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 
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indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 1236-37.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

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

9.563

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF 

nº018.723.631-30 e nº430.101.481-00), via RENAJUD. Em caso positivo, 

determino, desde já, a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles que forem 

encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) MADEIREIRA ALTO URUGUAI LTDA (CNPJ: 

37.457.256/0001-32), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 281-v (R$32.972.043,84).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada. Bem como a consulta via INFOJUD, devendo o 

presente feito tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137388 Nr: 1594-89.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezenilda Gomes Vieira Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

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

OAB:14430-A/MT

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1- DEFIRO o pedido da Parte Autora, dispenso a oitiva da testemunha Edna 

Duques Mendes.

2- Abro prazo de 5 (cinco) dias para a Parte Requerida apresentar o 

Estatuto da empresa O. K. Construção e Serviço LTDA aos autos.

 3- Diante da manifestação de fl.147, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Cuiabá/MT, no endereço descrito à fl.147, para a 

inquirição da testemunha Wagner Aparecido Nochelli.

4- Após, voltem-se os autos CONCLUSOS.

5- Às providências, cumpra-se com URGÊNCIA, visto que falta apenas a 

Carta Precatória para a oitiva da testemunha arrolada para encerramento 

da instrução, deverá a Carta Precatória ser instruída com cópia da inicial, 

contestação, e fls. 67/70.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000241-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. S. D. J. (EXEQUENTE)

R. S. L. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

Autos nº 1000241-94.2016.8.11.0007 - 6ª Vara SIMP nº 001057-011/2017 

MANIFESTAÇÃO MM. Juiz (a), Preliminarmente, peço vênia pela demora na 

manifestação neste e em vários outros processos, pois houve erro no PJE 

e diversos processos sumiram e ficaram indisponíveis ao MPE desde 

10/09/2018, problema integralmente solucionado apenas a partir de 

16/10/2018 – Service Desk TJMT Incidentes 98504 e 100718. Trata-se de 

cumprimento de sentença movida por REINALDO SANTOS LISBOA 

MARQUES, menor, representado por sua genitora Francisca das Chagas 

Santos de Jesus, em face do genitor FRANCISCO LISBOA MARQUES. Na 

decisão de Id 3026613 a inicial fora recebida, bem como determinada a 

citação do executado para pagamento do débito objeto da ação e das 

prestações vincendas. Nos Ids 4803064 e 4803065 o executado 

apresentou comprovante de pagamento, bem como propôs proposta de 

acordo. No Id 5605039 juntou-se aos autos acordo entabulado entre as 

partes, dispondo acerca do parcelamento do débito alimentar, razão pela 

qual se pleiteia a suspensão do feito pelo prazo ali estipulado. Com vistas 

dos autos este órgão de execução ministerial manifestou favoravelmente 

pela suspensão do processo enquanto perdurar o parcelamento do 

acordado, com fulcro no artigo 922 do CPC. No Id 11265707 a parte 

exequente comunicou o descumprimento do acordo pelo executado, razão 

pela qual pugnou pela intimação do mesmo, sob pena de prisão civil, bem 

como juntou novo demonstrativo do débito atualizado. No Id 11995000 o 

executado juntou comprovante de pagamento. No Id 15281765 a parte 

exequente confirmou o valor adimplido pelo executado, contudo informou 

que este se encontra em debito com relação às prestações dos meses de 

maio a setembro de 2018, razão pela qual pugnou pela intimação, sob 

pena de prisão civil, bem como juntou novo demonstrativo do débito 

atualizado. Após, vieram os autos a este órgão para manifestação. É o 

breve relatório. Manifesto. Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o executado permanece inadimplente com prestações alimentares, 
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haja vista que efetuou tão somente o pagamento com relação ao acordoo 

de parcelamento. Nesse passo, considerando que houve o referido 

pagamento do acordo de parcelamento, entende-se necessário que seja 

procedida nova intimação do executado, referente a todo o débito 

compreendido no período remanescente indicado no derradeiro 

demonstrativo de débito apresentado pela parte exequente. Ante o 

exposto, o Ministério Público Estadual manifesta pela intimação do 

executado para que no prazo de 03 (três) dias provar que quitou o débito 

alimentar em atraso ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhes decretada a prisão civil. Decorrido prazo concedido, devidamente 

certificado nos autos o decurso do prazo para o executado, desde logo, 

manifesta, também, pela decretação da prisão civil do executado, como 

meio coercitivo para que seja realizado o adimplemento total das parcelas 

devidas em favor da sua prole, conforme atualização do débito retro 

apresentada, nos moldes do § 7º, do artigo 528, do Código de Processo 

Civil. Alta Floresta, 22 de outubro de 2018. Daniel Carvalho Mariano 

Promotor de Justiça

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 30/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o Ofício 

nº 3.367/2018, de 28.9.2018, oriundo do Juízo da Primeira Vara Criminal e 

Presidente do Egrégio Tribunal do Júri, que estabelece a pauta de 

julgamento dos processos criminais para a Segunda Reunião Ordinária do 

Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com início previsto para o 

dia 12 de NOVEMBRO do corrente ano, às 8h30min horas (horário 

mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício 

do Fórum local; RESOLVE: ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a 

ser obedecida pelos Oficiais de Justiça desta Comarca:

12.11.2018 REJANE DIAS DE SOUZA 8h30min-MT ANTONIO CÉSAR 

SANTOS

21.11.2018 SANDRA CRISTINA BARRETO 8h30min-MT SÉRGIO MARQUES 

ROCHA LIMA

27.11.2018 SIRLENE APARECIDA SILVA 8h30min-MT UGO MARIANO DE 

SOUZA

28.11.2018 BAZELICE XAVIER MENDES 8h30min-MT WALDECY 

FRANCISCO DA SILVA

30.11.2018 KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 8h30min-MT 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA

3.12.2018 DUZELINA BENTO DA CRUZ 8h30min-MT DARLEY CHAVES.

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Barra do Garças, 23 de outubro de 

2018. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 31/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o Ofício 

nº 3.367/2018, de 28.9.2018, oriundo do Juízo da Primeira Vara Criminal e 

Presidente do Egrégio Tribunal do Júri, que estabelece a pauta de 

julgamento dos processos criminais para a Segunda Reunião Ordinária do 

Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com início previsto para o 

dia 12 de NOVEMBRO do corrente ano, às 8h30min horas (horário 

mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício 

do Fórum local; RESOLVE: ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a 

ser obedecida pelas Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

12.11.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

21.11.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

27.11.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

28.11.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

30.11.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

3.12.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 8h30min-MT CREONICE 

DE OLIVEIRA

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Barra do Garças, 23 de outubro de 

2018. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA Nº 29/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de NOVEMBRO do corrente 

ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 29/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173512 Nr: 6712-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Tertuliano Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Com relação ao pedido de SERASAJUD, DETERMINO a inclusão do nome 

do Executado no cadastro de inadimplentes no SCPC e no SERASA, com 

fulcro no art. 782, §3º, CPC/2015. EXPEÇA-SE ofício ao SERASAJUD.

5. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263437 Nr: 15136-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a diligência de citação das partes demandadas restou 

infrutífera, conforme se vê através da certidão de fls. 95/96.

2. Diante disso, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o 

Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema 

INFOJUD e BACENJUD, visando localizar novos endereços das partes 

demandadas.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258256 Nr: 11668-80.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado, Abidoraldo 

Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 843-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Wilson Sales Belchior - OAB:17.314/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198-A OAB/MS, 

MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - SP, Sergio 

Schulze - OAB:SC 7.629

 Vistos.

1. INTIME-SE o Embargado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca dos Embargos de Declaração opostos à fl. 177, nos termos 

do art. 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, volvam-me os autos conclusos para a análise dos Embargos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 3117-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. VIEIRA ROCHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, VERDE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, Bruno de Melo Miotto - OAB:19.512/MT, MARILIA 

BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI - OAB:114395 , Ricardo Gomes de 

Almeida - OAB:5985/MT, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Sra Gestora, acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 1.214/1.216.

2. Postergo a análise do pedido de fls. 1.235/1.239 e 1.244/1.245 em razão 

da exceção de pré-executividade interposta pelo Executado às fls. 

1.252/1.266.

2. INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 1.252/1.266, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7264 Nr: 2257-14.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopercana - Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO 

- OAB:3.572

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de COOPERCANA- COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA.

2. Com o lapso temporal a divida foi saldada com penhora de bens, 

restando para ser executado somente o valor de R$ 5,40 (cinco reais e 

quarenta centavos), conforme planilha atualizada de débitos às fls. 

284-v/287.

3. Assim sendo, não há a possibilidade de prosseguimento da execução, 

uma vez que o valor ínfimo a ser executado estaria contrario aos 

princípios da economia e da eficiência processual, visto que para a 

satisfação do crédito será gerada uma obrigação mais dispendiosa, tanto 

para o Judiciário quanto para a parte exequente, do que a divida 

remanescente de fato.

4. A título exemplificativo, o valor do montante restante não perfaz a 0,6% 

do salário mínimo vigente, ficando claramente caracterizada a 

desnecessidade de continuidade da ação.

 5. Em consonância encontra-se a jurisprudência do TRF-4:
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ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE DE VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO 

DÉBITO. 1. Não se justifica o prosseguimento do feito para a persecução 

de obrigação satisfeita, em atendimento aos princípios da economia e da 

eficiência, tampouco de pretendida obrigação de valor irrisório 2. Merece 

ser extinta a execução quando seu prosseguimento representa mais 

onerosidade ao exequente do que o benefício a ser alcançado. (TRF-4 - 

AC: 50192739720164047200 SC 5019273-97.2016.4.04.7200, Relator: 

VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA 

TURMA).

6. Nesses termos, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II, CPC/2015.

7. Custas pelo Executado.

8. Decorrido o prazo, Arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81750 Nr: 5037-38.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Nunes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/001-99, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210139 Nr: 9640-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcilândia Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrãao Tomaz Constantino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Lago Nascimento - 

OAB:25014/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Ademais, considerando o pedido de dilação de prazo para a 

apresentação de bens do executado passíveis de penhora, verifica-se 

que, da manifestação retro (fl. 52), até presente momento, decorreram-se 

mais de 5 (cinco) meses, sem no entanto, nenhuma manifestação do 

exequente. Dessa forma, INTIME-SE o autor, para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

11. Decorrido prazo para a respectiva manifestação, CERTIFIQUE-SE, e, 

após, venham-me os autos conclusos para as devidas deliberações. 12. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235621 Nr: 13156-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA, Alex Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino Rego Teixeira, LARA 

NHAYANE REGO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 177, uma vez que compete a parte tomar as 

providências necessárias, extrajudicialmente, a fim de obter informações 

pormenorizadas dos bens do requerido, ou, sendo impossivel, instruir o 

feito de forma clara e detalhada demonstrando a impossibilidade de 

cumprir tal encargo, o que não se verifica no caso em apreço.

2. INTIME-SE o requerente para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232724 Nr: 11017-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150496 Nr: 170-94.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda, Adriana 

Buozi, Creuza Souza Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261531 Nr: 13944-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 5095-75.2007.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyanna Lopes Cançado Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211329 Nr: 10281-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 128/132.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 3721-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora pra se manifestar nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210491 Nr: 9828-06.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildean Alves Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835, Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 106/180.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 56-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visão Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 
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prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283937 Nr: 9431-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Alto Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261466 Nr: 13900-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CRUZEIRO DA COSTA, SILVA ASSIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENOR PRADO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Leandro Assis do Vale - 

OAB:22790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retro, impulsiono o feito para que seja intimada a 

parte autora a se manifestar sobre a certidão retroacostada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161309 Nr: 2167-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7054 Nr: 2161-96.1997.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Camargo Soares, Célia de Camargo 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mário Victor da Rosa Vieira, 

Agropecuária Santa Mariana S/A, Agropecuária Vale do Sonho Ltda, 

Marcelo Vasconcellos Martins, João Carlos Guidi, Maria Cristina Martinucci 

Guidi, Carla Machado Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - 

OAB:132649/SP, Ivo Matias - OAB:MT 1.857, LUIZ TOLOZA VIANA - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

José Edurardo Giaretta Eulálio - OAB:138669-SP, Rafael Rosa Neto - 

OAB:42.292, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, RÉGIS EDUARDO 

TOTORELLA - OAB:75325 - SP

 em cumprimento à determinação judicial de fl. 1.203 e ss., impulsiono o 

feito para que sejam intimadas as partes para se manifestarem sobre a 

petição de fl. 1.237 do sr. Perito que menciona:"...concordar em manter a 

proposta para honorários periciais apresentada (Fl. 1.194 dos autos), 

ressaltando que a concordância ora manifestada somente será mantida 

pelo prazo de 90 dias a contar da data da apresentação deste, 

manifestando também a concordância em atuar sozinho na realização dos 

trabalhos....".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 8857-94.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244108 Nr: 2144-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Schuwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198887 Nr: 3052-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciene Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 
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intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 3127-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira, Zeila Maria Mulinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169396 Nr: 1459-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Sichieri, Cleide Therezinha Piva Sichieri, Ricardo 

Sichieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664, Luiz Francisco Fernandes - OAB:37236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FERNANDO DE 

ALMEIDA GOMES - OAB:9.889/GO, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230468 Nr: 9365-30.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281351 Nr: 7957-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Luiz Esteves Neto Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222454 Nr: 4341-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA KARA JOSÉ PINHEIRO, Espolio de Jair Rocha 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO INACIO BOKORNI, ROMILDO JOSÉ 

BOKORNI, Adalberto Teixeira da Silva, Leda Raquel Sales Bokorni, Mateus 

Brandão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Sérgio Ricardo Ferrari - 

OAB:SP/76.181

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165868 Nr: 8095-10.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Geraldo dos Anjos, Fabiola Gomes Spagnol 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelma Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Nos termos do despacho de fls. 154, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte auotra para depositar nos autos os 

honorários periciais, no valor de R$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais), 

no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200051 Nr: 3791-60.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aides Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciria Fernandes Rezende Martins, Espólio de 

Hercules Martins, Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Larisse 

Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Gabriel 

Gonçalves dos Reis , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203754 Nr: 5928-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirley Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 

19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167235 Nr: 9984-96.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. Reg.dos 

Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Laerte Nogueira Sobrinho, Mauricy Schumacker Gomide, Raina Alves 

Itacarambi, Dinair Alves da Silva Faria, Alexandre Takishita Rodrigues da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heider Luziano de Lima Barros 

- OAB:15956/MT, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos da CNGC , impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte Waldemar Moreira Barros, na pessoa do seu 

procurador Ricardo Borgels Leão Júnior OAB/MT 19113, para comparecer 

no Cartório do Primeiro Oficio para pagar os emolumentos necessários 

para baixa da penhora realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287857 Nr: 11758-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro, 

Alessandro Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Oficie-se o juízo deprecante, a fim de cumprir o disposto no inc. II, art. 

260, CPC/2015. Sendo um dos requisitos o instrumento do mandato 

conferido ao advogado.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259723 Nr: 12707-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lyllia Gabrielly Ferreira Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) RENATO COSTA 

GARCIA MIRANDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 486,71 

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 183,50 (cento e oitenta e três reais e cinquenta 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267620 Nr: 17759-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido da parte 

autora de penhora de determinados bens, impulsiono o feito para que seja 

intimada a exequente para que diga nos autos em qual endereço podem 

ser encontrados os bens indicados à fl. 76 (protocolo PEA n. 278668), em 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

 1. Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 2. No mais, uma vez que juntada nova proposta de honorários pelo perito, 

INTIMEM-SE as partes Requeridas para efetuar o depósito dos 50% dos 

valores periciais, no prazo (05) dias, sob pena de preclusão.

3.Cabe ressaltar que os 50% restantes serão depositados após a decisão 

do agravo de instrumento com nº1011905-75.2018.8.11.0000

4. Expeça-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102095 Nr: 7098-95.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heverton Gonçalves dos Santos, José Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Bragagnolo, Cergio Bargagnolo, Teresa 

C. V. A. S. Karasek, Ivo A. Karasek, Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Vedana - 

OAB:8781/SC, Anderson Tissiani Vedana - OAB:24031/SC, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:MT 8184-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 

ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por HEVERTON GONÇALVES DOS 

SANTOS SILVA E JOSÉ GONÇALVES DA SILVA em desfavor de SELIO 

BRAGAGNOLO E OUTROS, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

306/307.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 306/307 para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas processuais pela ré denunciada à lide Seguradora BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289746 Nr: 12875-80.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES MATOS, Patrícia Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eusébio Via Netto, Eliane Beatriz Via Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por ALEX RODRIGUES DE MATOS E PATRICIA DIAS 

FERREIRA, em desfavor de EUSEBIO VIANETTO E ELIANE BEATRIZ 

VIANETTO. Narra dos autores terem firmado com os requeridos contrato 

de compra e venda de imóvel rural, matriculado sob nº 35.754, CRI local, 

no valor de R$ 105 mil reais.

 2. Disseram que restou acordado na escritura pública que o imóvel 

deveria ser entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus. Assevera 

os requerentes possuir conhecimento da alienação fiduciária existente 

sobre o bem, constante no registro (R17), no valor de R$ 464.594,83, 

sendo que estipularam até o dia 30 de junho de 2018 para os vendedores 

(requeridos) realizar a quitação e a baixa da alienação fiduciária, sob pena 

de multa de trinta por cento.

3. Afirma os requerentes ter convencionado com os requeridos uma 

rerratificação da escritura pública, dilatando o prazo para que os 

vendedores efetivassem a baixa do gravame até o dia 30 de agosto de 

2018.

4. Requer em sede de tutela de urgência a averbação da presente ação à 

margem da matrícula do imóvel, bem como seja condenado o requerido 

para proceder com a imediata baixa constante no registro nº 17. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 09/27.

 5. Após, os autos vieram-me conclusos.
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 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Embora seja impossível a produção de prova negativa, é perfeitamente 

cabível que a parte autora se diligencie, por exemplo, por meio do envio de 

carta com aviso de recebimento aos requeridos, a fim de que comprove a 

negativa em proceder com a baixa da restrição que recai sobre o imóvel, 

para que possa aferir interesse de agir.

8. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 dias, juntando aos autos documento que comprove a resistência da 

parte requerida, sob pena de extinção do feito.

9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14484 Nr: 76-69.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletrogeral Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 

1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - 

OAB:5397/GO, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT

 SENTENÇA.

1. Às fls. 1.404/1.408 o perito contador apresenta as memórias de 

cálculos, com o saldo remanescente da execução, no montante de R$ 

86.253,87 (Oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e 

sete centavos).

 2. Com a juntada do laudo, as partes foram intimadas para se 

manifestarem.

 3. A parte autora informa à fl. 1.474 que concorda com os cálculos e 

indica as contas a serem expedidos os alvarás.

4. Em sequência, a parte executada também manifesta concordância com 

o valor encontrado. Junta comprovante de depósito no valor de R$ 

86.253,87 e parecer realizado pelo assistente técnico da parte.

 5. A parte autora, à fl. 1489, comunica estar de acordo com os valores 

consignados e, exaurida a prestação jurisdicional, requer a expedição de 

alvarás e a extinção do feito.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que as partes manifestaram concordância com os 

cálculos apresentados, como se vê às fls. 1.474 e 1477, a homologação 

do mesmo é medida que se impõe.

8. Além disso, em razão da parte executada já ter realizado o depósito no 

valor correspondente, há de ser declarada a quitação da obrigação e da 

consequente extinção do feito.

 DISPOSITIVO:

 9. Frente ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 1.404/1470, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos.

10. Outrossim, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

11. Ainda, DETERMINO que sejam expedidos ALVARÁS DE 

LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIOS conforme indicado pela parte 

exequente às fls. 1.474.

 12. Sem custas, uma vez que já inclusas no laudo técnico contábil.

 13. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288019 Nr: 11854-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCISCO SIMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, ajuizada por Claudio 

Francisco Simão Pereira, visando ser o curador provisório de sua irmã 

Kátia Silene Simão.

 2. O pedido de tutela de urgência fora deferido às fls. 25/26 e, por 

consequência, nomeado o autor como curador provisório.

3. Após, o requerente pugna pela expedição de ofício ao Instituto Nacional 

do Seguro Social e ao Banco do Brasil, para que sejam restabelecidos os 

proventos da interditanda, uma vez que foram suspensos em razão do 

falecimento da antiga curadora.

 4. INDEFIRO o pedido, tendo em vista que compete à parte a diligência de 

noticiar as Instituições e somente em caso de recusa há que se deliberar 

acerca da expedição de ofícios.

 5. Cumpra-se com urgência o teor da decisão de fls. 25/26.

6. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285403 Nr: 10330-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22.433, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20.350/O, 

Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 5.Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada às fls. 

24 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.6.Sem custas, uma vez 

que já recolhidas e sem honorários, por não haver sequer formado a 

relação processual.7.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.8.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281451 Nr: 8009-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Carrijo de Freitas Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega no endereço 

constante do contrato de alienação fiduciária, respectivamente acostados 

às fls. 09/11, caracterizando, portanto, inércia do requerido, traduzindo-se 

em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 15v) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo VOLKSVAGEM GOL 

1.0, 2 PORTAS, cor CINZA, ano/modelo 2010/2011, chassi: 

9BWAA05U3BP031921, PLACA HNU1676, RENAVAM 214293580, 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 
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disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289376 Nr: 12616-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A em face de RAFAEL SANTOS, todos qualificados nos autos.

2. Em analise à exordial, verifica-se que a parte requerente não indicou 

corretamente o valor da causa, requisito essencial da petição inicial (art. 

319, V, CPC/2015).

3. O autor indicou apenas o valor das parcelas vencidas para compor a 

base de cálculo do valor da causa, olvidando-se do valor das parcelas 

vincendas, desta forma, não cumpriu com o que dispõe o artigo 292, §1º, 

do CPC/2015.

4. A ação objetiva a busca e apreensão liminar de veículo, que fora 

alienado ao requerido mediante contrato garantido por alienação fiduciária 

e que encontra em mora, assim tem-se que em ações como estas o valor 

da causa deve corresponder ao valor do débito em aberto, qual seja, o 

saldo devedor (parcelas vencidas e vincendas).

5. Frente ao exposto, retifico de ofício o valor da causa para R$ 31.329,96 

(Trinta e mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), 

conforme § 3º do art. 292 do CPC/2015.

 6. REMETAM-SE os autos ao Cartório do Distribuidor para cálculo da 

complementação das custas sobre o novo valor da causa.

 7. Após, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (dias) dias, recolher a 

complementação das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme previsto no artigo 290 do CPC/2015.

 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de cinco dias efetuar o depósito da complementação da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 580,00 reais, devendo 

acessar o site do TJMT emitir boleto bancario e comprovar nos autos o 

pagamento, conforme requerimento de folhas 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 5342-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Francisca de Souza Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação 

e documentos apresentados às fls. 60/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236021 Nr: 13435-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Lillian Martins Santos, Eurico de Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Genezi Teixeira da 

Silva Oliveira, OSVALDO FONSECA FILHO, TERCEIROS INCERTOS E NÃO 

SABIDOS, Sebastião Martins de Azevedo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO, por hora, o pedido de citação por edital uma vez que não se 

esgotaram todos os meios cabíveis para localização das partes 

requeridas, conforme prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos requeridos.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica qual endereço entende viável a realização 

da diligência de citação.

4. Consigno que sendo localizados endereços já constantes dos autos, 

voltem-me conclusos para reapreciação do pedido.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283328 Nr: 9102-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovaci do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO BMC 

S/A em desfavor de JEOVACI DO NASCIMENTO, ambos já qualificados 

nos autos.

 2. Às folhas fls. 36, a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual.

3. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

4. Custas pelo requerente, sem honorários, por não haver sequer formado 

a relação processual.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273143 Nr: 3039-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Primo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado pelo BANCO 

ITAUCARD S/A em face de PAULO PRIMA VIANA.

2. A parte autora foi intimada às fls. 24 para recolher o valor da diligência 

do oficial de justiça, contudo permaneceu inerte conforme consta no teor 

da certidão de decurso de prazo às fls. 27.

3. Foi expedido mandado de intimação pessoal do autor às fls. 30 para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Posteriormente, foi 

acostado nos autos às fls. 33 o AR da intimação do requerente. 

Entretanto, após ser devidamente intimado o autor manteve-se inerte.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a inércia da parte autora caracteriza o abandono do 

feito, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe.

6. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Custas pelo autor.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves, Gleimater de Sousa Camilo, 

OTAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. REVOGO a decisão de fl. 101, uma vez que anteriormente foi acatada a 

justificativa do requerido quanto à impossibilidade de participar da 

audiência conciliatória (fl.97).

 2. Ademais, cumpra-se a decisão de fl. 97.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277741 Nr: 5909-04.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI V. DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já foi oportunizado à parte autora emendar a inicial visando comprovar 

a insuficiência financeira alegada. No entanto, verifica-se ser necessária 

a apresentação da declaração de imposto de renda, a fim de aferir se à 

requerente faz jus aos benefícios da justiça gratuita, já que aparentemente 

a empresa (demandante) possui estabilidade econômica.

 2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda para fins de COMPROVAÇÃO da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas 

judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262989 Nr: 14870-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelo SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em desfavor de 

WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 54/55, 

em que estabeleceram a forma de pagamento da dívida.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 54/55, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios serão suportados na forma 

entabulada no acordo (item III – f. 54-verso).

7. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito pelo período de 06 (seis) 

meses, até a data de 14/03/2019, para total cumprimento da obrigação, 

nos termos do art.922, do CPC/2015.

8. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

9. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223398 Nr: 4909-37.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Gomes Costa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 17.Ante o exposto, REJEITO as preliminares de inépcia de inicial e falta de 

interesse de agir trazida pela parte demandada.18.HOMOLOGO o laudo da 

avaliação médica de fls. 74 para que produza os jurídicos e legais 

efeitos.19. Ainda, ante a ausência de irregularidade capaz de macular a 

marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.20.INTIMEM-SE as 

partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade 

processual, com prazo de 05 dias. 21.Após, voltem-me conclusos para 

sentença.22.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271928 Nr: 2232-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Borges Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguilera Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 DISPOSITIVO:16. Isso posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

da empresa Aguilera Auto Peças Ltda.17.Não havendo sido constatada 

irregularidades passíveis de macular a marcha processual, DOU O FEITO 

POR SANEADO.18.De outro norte, ao considerar que as partes não 

deduziram as provas que entendem necessárias a comprovação do 

alegado, INTIMEM-SE-AS para, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos a 

começar pela autora, especificarem as provas que pretendem produzir, 
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justificando-as, sob pena de preclusão.19.Após, voltem-me conclusos 

para análise.20.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216028 Nr: 475-05.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicelda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. A parte autora pugna pela desistência da ação às fls. 87/88.

2. INTIME-SE o requerido para manifestar nos autos acerca do pedido de 

desistência da ação pleiteado às fls. 87/88, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o disposto no § 4ºdo art. 485 do CPC.

3. Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239773 Nr: 16109-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia da Silva Nobrega

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 22.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial na inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.23.Em decorrência da 

sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.24.Tendo em vista que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, registro que a exigibilidade das 

referidas verbas deverão permanecer em condição suspensiva, pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão. Passado o referido prazo, a obrigação de pagar atribuída 

ao requerente será extinta, consoante disposto no art.98, §3º, do Código 

de Processo Civil.25.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.26.32. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279189 Nr: 6721-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Frente ao exposto, DETERMINO a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a via original do título de 

crédito objeto da demanda, sob pena de extinção da ação.6.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255819 Nr: 10115-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Farias Santos Ltda, Wanderlei 

Farias Santos, Laura Beatriz Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, FERNANDO SALDANHA FARIAS - OAB:15.512, JOÃO 

RICARDO ARRAES QUEIROZ - OAB:24.325-MT

 8.Diante do exposto, RECONHEÇO a conexão entre as ações já citadas, 

motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a remessa destes 

autos à 1ª Vara Cível desta comarca, devendo ocorrer a reunião deste 

feito ao processo de Cód. 248456, nos termos dos arts. 55, §2º, I, 58 e 59, 

do CPC.9.Procedam-se às baixas e anotações necessárias.10.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289859 Nr: 12929-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sobrinho Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 09h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu 

advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288367 Nr: 12054-76.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino José Rodrigues

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155399 Nr: 7292-61.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 15. Diante do exposto, REVOGO a sentença de fl. 179, em razão da 

nulidade verificada na intimação do autor. 16. INTIME-SE o oponente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a citação daqueles que são réus 

no processo de cód. 91812.17. APENSEM-SE novamente estes autos à 

ação de usucapião extraordinário (cód. 91812). 18. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289904 Nr: 12958-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosivaldo Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda, cópia de carteira de trabalho ou outro documento 

idôneo para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289652 Nr: 12781-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, Ana 

Maria Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Monitória movida por Banco do Brasil S/A em face de 

Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, todos qualificados nos autos.

2. CITE-SE o Requerido, na pessoa de sua representante legal indicada às 

fls. 03, por mandado, para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

3. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284162 Nr: 9596-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 25.

2. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça. Aduz que não possui condições de custear as 

despesas processuais. Requer o parcelamento das custas (fls. 25).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido 

àqueles que comprovarem a hipossuficiência financeira por meio 

documento hábil e idôneo, o qual não foi trazido aos autos.

5. Diante do exposto, devidamente intimado a comprovar a 

hipossuficiência, o impetrante não foi capaz de comprovar 

hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.

6. Por conseguinte, DEFIRO o parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e art.76, §2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela 

Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de indeferimento da inicial.

7. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 04 (Quatro) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 8. Assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor 

para calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias 

de pagamento.

 9. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar qualquer parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

10. Com o primeiro pagamento das despesas processuais, voltem-me 

conclusos para análise dos pedidos iniciais.

11. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289473 Nr: 12664-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me, Lothário 

Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art.841, §

§1º e 2º/2015.

 3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

 4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os Executados requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 
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integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE REINTREGRAÇÃO DE POSSE proposta por 

CLÁUDIA RODRIGUES RIBEIRO em face de GUSTAVO MENDONÇA 

GONÇALVES, AILTON GONÇALVES DA SILVA e LUIZ ALBERTO DE 

SOUSA.

2. Às fls. 33/34v foi deferida liminar de reintegração de posse. Os réus, 

devidamente citados, apresentaram contestação às fls. 50/59 e 78/95. 

Contra a decisão que deferiu a liminar, os réus interpuseram agravo de 

instrumento.

3. Às fls. 43/44 foi cumprida a liminar de reintegração de posse.

 4. O tribunal deferiu efeito suspensivo aos agravos, a fim de suspender o 

cumprimento da liminar já deferida. Após, sobreveio decisão (fl. 205/206) 

do juízo a quo revogando a liminar deferida, sob o fundamento de não 

estarem presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento.

 5. A parte autora requereu a averbação da existência desta ação na 

matrícula dos imóveis em discussão, a fim de indisponibilizar a alienação 

destes imóveis.

6. O requerido LUIZ ALBERTO, à fl. 209, pleiteou a expedição de mandado 

para suspender a liminar anteriormente concedida.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Quanto ao pleito da parte autora, haja vista que a ação em tela versa 

sobre apenas sobre a posse do imóvel, DEFIRO o pedido de averbação, 

tão somente para garantir que eventuais terceiros de boa-fé tenham 

ciência da existência desta ação, não produzindo qualquer efeito que 

impeça a alienação do bem.

9. No tocante ao pedido do réu de fl. 209, saliento que inexiste tal mandado 

requerido. Todavia, em atenção ao princípio da fungibilidade, o recebo 

como pleito de reintegração de posse e, com base na decisão de fls. 

205/206, que revogou a liminar, DEFIRO tal pleito, a fim de reintegrar na 

posse do imóvel o requerido LUIZ ALBERTO DE SOUSA.

 10. Ademais, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade das contestações 

apresentadas.

 11. Decorrido o prazo para impugnação à contestação, venham-me os 

autos conclusos para saneamento.

12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289789 Nr: 12890-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Senna Pereira, Maria Aparecida dos Santos 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por Edmundo 

Senna Pereira em face de E. L. Esteves Imobiliária (e outros).

2. APENSEM-SE estes autos aos de cód. 11522-78.2013.811.0004 (Cód. 

177315).

3. Após, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa de seus advogados 

naqueles autos constituídos, bem como a parte autora, para, querendo, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC/2015.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289274 Nr: 12568-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA FAZ. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arimathea Peres Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se conforme deprecado. Em seguida, devolvam-se os autos à 

comarca de origem.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289762 Nr: 12883-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Pereira de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júilio Cezar Lopo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. DEFIRO o benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do 

CPC/2018.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284448 Nr: 9746-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, FLÁVIA ALEXANDRE 

DE SOUZA, Terceiros Interessados, ROSELENE MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 51 de 904



DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A requerente alega que em 16.03.2018 adquiriu a 

posse do imóvel da sra. Flávia Alexandre de Souza, que por sua vez o 

adquiriu de Iracema da Silva Neris, em 08.02.2010, que já detinha a posse 

desde 15.05.1997, quando construiu sua moradia. Somando o tempo de 

posse, resulta um período superior a 15 (quinze) anos. Alega ainda que 

efetua o pagamento dos impostos que recaem sobre o imóvel e 

encontra-se no imóvel sem oposição ao exercício de posse. Assim, requer 

seja julgada procedente a ação, sendo declarado o seu domínio no imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano, localizado na Rua 

Capitão Luiz Esteves, Lote 01, Qd 209, Jardim Nova Barra, cidade de 

Barra do Garças-MT, registrada no CRI local sob matrícula n. 35.476.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 24 de Outubro de 2018, às 14h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem 

como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado 

de citação pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 

246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288736 Nr: 12270-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda, 

Frederico Nunes Cunha Souto, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art.841, §

§1º e 2º/2015.

 3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

 4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os Executados requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289900 Nr: 12956-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Garcia de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283813 Nr: 9355-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brendo Ribeiro Pimenta

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

16h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91812 Nr: 5650-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Espólio 

de Ana Maria Gomes Lira, Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da 

Silva Franco, Ana Patrícia Lira da Silva, Welen Nara Lira Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1. CITE-SE o confinante indicado na inicial, haja vista que até o presente 

momento este não fora devidamente citado, na forma do art. 246, §3º, do 

CPC.

 2. INTIMEM-SE via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

3. Ainda, com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), 

visando à preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora 

para acostar aos autos memorial descritivo dos imóveis objetos desta lide, 

por ser documento necessário a esta ação. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286124 Nr: 10715-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão, no valor de R$ 

18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, 

informo ainda que sempre para cumprimento de mandados de busca e 

apreensão sempre serão duas diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270397 Nr: 1279-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francolino Martins de Araújo, Maria Rosa Madureira 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a solicitação da Advocacia-Geral da 

União de fl. 58 e verso e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para expedir nova carta de intimação àquele órgão, para 

encaminhar a inicial e todos os documentos que a acompanham, em 

atendimento ao solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 6474-85.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a expedição de alvará dos valores 

bloqueados em favor do executado, conforme fl. 167 e, em cumprimento a 

decisão de fl. 160, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, requeira o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 7120-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, 

Arnaldo Machado Cherulli, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA 

CHERULLI, Marlene Machado Cherulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 442, de habilitação de crédito da Caixa 

Econômica Federal, devendo ser intimada de todos os atos constritivos a 

serem realizados no imóvel de matrícula nº 68.450 do Cartório do Registro 

de Imóveis do 2º Ofício de Cuiabá-MT.

2. Certifique-se Sra. Gestora acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida a 1ª Vara Cível Esp. De Falências, Recuperação Judicial de 

Cuiabá-MT.

3. INTIMEM-SE as partes acerca do teor desta decisão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89167 Nr: 3090-12.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladino Selmi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa, José Elesbão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172947/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira Rosa - 

OAB:OAB/MT 17929, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - 

OAB:Oab/MT 6272

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interposto pelos 

requeridos José Elesbão dos Santos às fls. 423/430 e por Ivo Silveira da 

Rosa às fls. 431/441, são tempestivos, uma vez que se tratam de 

procuradores diversos. Certifico ainda que o primeiro requerido solicitou 

os benefícios da justiça gratuita e o segundo recolheu o preparo, 

conforme fl. 442, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, no prazo de 15 dias, 

apresente contrarrazões aos recursos interpostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182543 Nr: 4278-64.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini & Marquesini Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 149 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que se manifeste nos autos, no prazo de 5 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3212 Nr: 1207-84.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lázaro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Fabiana Nápolis Costa - OAB:mt15.569
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 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 458 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268625 Nr: 38-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269310 Nr: 529-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra de Sousa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação de audiência, no valor total 

de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289468 Nr: 12660-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dutra Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência.11.CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 08h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).12.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.13.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.14.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162124 Nr: 3182-82.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercy Paniano da Silva Pimentel, Laercy Paniano da 

Silva Pimentel, Valdivino Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

José Carboni, Zani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 15.Diante de todo o exposto, presentes os requisitos legais, nos termos 

do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, adjudicando os imóveis, lotes 02 e 03 da quadra 62b, do Jardim 

Palmares, neste Município (fls. 20/21), matriculada sob o n. 17.268 no CRI 

Barra do Garças, aos requerentes, servindo a presente sentença como 

título hábil à transcrição do domínio na Serventia Extrajudicial competente. 

16.Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da causa. 17.Expeça-se o necessário. Após, 

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.18.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181560 Nr: 3400-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir de Moraes Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Thiago 

Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 14.Posto isto, RECONHEÇO a incidência de litispendência nos presentes 

autos, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015.15.Condeno o autor ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa. 16.Transitada em julgado e cumpridas todas 

as determinações ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.17.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271311 Nr: 1832-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 17.Diante do exposto, AFASTO as preliminares de conexão e inépcia da 

inicial arguida às fls. 53.18.Não sendo constatados vícios capazes de 

macular a marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.19.De outro 

norte, ao considerar que as partes não deduziram as provas que 

entendem necessárias a comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.20.Após, voltem-me 

conclusos.22.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271309 Nr: 1830-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 13.Diante do exposto, REJEITO a preliminar de conexão trazida pelo 

Banco demandado às fls. 53.14.Assim, analisada a preliminar arguida e 

não sendo constatados vícios capazes de macular a marcha processual, 
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DOU O FEITO POR SANEADO.15.De outro norte, ao considerar que as 

partes não deduziram as provas que entendem necessárias a 

comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.16.Após, voltem-me conclusos.17.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271312 Nr: 1833-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS-379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 22.Ante o exposto, AFASTO as preliminares de conexão e inépcia da 

inicial arguidas às fls. 53.23.Não sendo constatados vícios capazes de 

macular a marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.24.Ainda, 

DEFIRO o pedido constante no item “5”de fls. 33 e, por consequência, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Assim, DETERMINO a parte requerida a 

apresentação, em via legível, do contrato de empréstimo consignado de nº 

573406909, no prazo de 15 (quinze) dias, como prova do juízo.25.Em igual 

prazo, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.26.Após, 

voltem-me conclusos.17.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168869 Nr: 772-17.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 10. Deste modo, há necessidade de ser esclarecido se houve 

DEFORMIDADE PERMANENTE NO MEMBRO INFERIOR, como prova do juízo, 

nos termos do artigo 370, do CPC/2015, que preconiza acerca da 

possibilidade de julgador determinar de ofício a realização de provas de 

fatos que sejam necessários para o deslinde da causa, como no caso em 

tela. 11.Posto isso, CONVERTO julgamento em diligência e DETERMINO seja 

expedido mandado de intimação ao SR. PERITO JUDICIAL, para que este 

esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, se ALÉM DA LESÃO NO JOELHO 

narrada às folhas 124, houve também DEFORMIDADE PERMANENTE 

PARCIAL na modalidade de PERDA ANATÔMICA no MEMBRO INFERIOR na 

modalidade de “atrofia muscular da coxa”? Se positivo, informar qual o 

grau. 12.Aportado os documentos, intimem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, voltando-me então para prolação de sentença. 13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 Vistos.

1. Postergo a análise do pedido do executado de fls. 524/525, pois não se 

pode, sem a resposta da Caixa Econômica Federal, ter certeza se o valor 

encontra-se bloqueado na conta do executado.

2. CUMPRA-SE, com urgência, o item 12 da decisão de fls. 510/511.

 3. Com a resposta da Caixa Econômica Federal, venham-me conclusos 

com urgência, para análise do pleito do executado.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 4394-70.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Yumi Matsumori Nacano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Akio Matsumori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093

 Vistos.

1. Conforme a petição de fl. 803, a parte autora requereu, com base no 

acordo de fls. 788/790, que seja expedido mandado de averbação para 

realizar a transferência da propriedade do imóvel de matrícula 381.

 2. Todavia, conforme se extrai do acordo citado, em sua cláusula primeira 

(fl. 788), ficou estipulado que os réus "outorgarão escritura pública em 

favor da autora". Portanto, compete às partes diligenciarem no sentido de 

proceder à transferência do imóvel através de escritura pública.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 803.

 4. DEFIRO o pleito de devolução do prazode 05 (cinco) dias para ambas 

as partes se manifestarem quando a decisão de fls. 794/794v.

 5. Decorrido o aludido prazo, venham-me conclusos.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274457 Nr: 3766-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Souza Soares Neta Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

Carvalho - OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIME-SE a parte via advogado constituído nos autos.

 3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286973 Nr: 11205-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luiz Piran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa dos Ventos Transportes - CAED 

Logística Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Bonfanti - 

OAB:77.788/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Soares da Silva Neto 

- OAB:OAB/SC14782

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

16h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.
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 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277392 Nr: 5671-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

16h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIME-SE a parte via advogado constituído nos autos.

 3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 12256-97.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Luiz Bernardo Machado, Judith Dias Teixeira Esteves, Natal 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Herica Christiana Martins Cardoso 

- OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195070 Nr: 564-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Antônio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio do Nascimento Filho, Ellen Tathi Costa 

do Nascimento, Otávia Fraia Costa do Nascimento, Emilia Costa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26101/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285642 Nr: 10439-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do 

estado de Mato Grosso - SIAGESPOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, integrar o 

terceiro na lide (Município de Barra do Garças), devendo proceder a 

devida qualificação, com o atual endereço.13.Após, considerando o 

acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem como a 

RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das varas 

cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do processo para 

a respectiva vara, vez que passará a contar no polo passivo da lide à 

Fazenda Pública Municipal.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103053 Nr: 8057-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clea de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Carvalho Stella - 

OAB:9897/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando a manifestação de fl. 124, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando 

pelo que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203956 Nr: 6057-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Rosielly 

Gonzaga Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OZAIR SILVA 

PROTO, para devolução dos autos nº 6057-20.2015.811.0004, Protocolo 

203956, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280569 Nr: 7498-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Nazaré Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 7498-31.2018.811.0004, 

Protocolo 280569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 703-48.2014.811.0004, Protocolo 

178722, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270641 Nr: 1434-05.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, Maura 

Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBERTH VINICIUS 

LISBOA DE SOUSA, para devolução dos autos nº 1434-05.2018.811.0004, 

Protocolo 270641, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241814 Nr: 547-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, 

Maura Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBERTH VINICIUS 

LISBOA DE SOUSA, para devolução dos autos nº 547-55.2017.811.0004, 

Protocolo 241814, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271754 Nr: 2128-71.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2128-71.2018.811.0004, Protocolo 271754, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264346 Nr: 15725-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA, Osmar 

Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 15725-44.2017.811.0004, Protocolo 264346, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1151-70.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 1151-70.2004.811.0004, Protocolo 45776, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266629 Nr: 17135-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silma Alves de Moraes, LIDIANE ALVES COELHO DE 

MORAES, MARCOS IDROLINO COELHO DE MORAES, CHARLES ALVES 

COELHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 17135-40.2017.811.0004, 

Protocolo 266629, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282940 Nr: 8847-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Otonelli, Julia Graciela dos Santos 

Otonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça visando o cumprimento da carta precatória servindo 

como mandado de citação, acessando o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços 

na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, sendo que outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 2,50 por km rodado, devendo 

incluir ida e volta, por ato a ser praticado por se tratar de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253038 Nr: 8388-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Manoel David de Arruda, Juselinda Forte Ferreira David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalima Transportes Ltda, Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - 

OAB:14658, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, 

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7302A

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por MANOEL 

DAVID DE ARRUDA E JUSELINDA FORTE FERREIRA em desfavor de 

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide durante a realização de 

audiência de conciliação, como se vê no termo de audiência de fls. 

412/414, em que estabeleceram a forma de pagamento da indenização.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 412/414, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios serão suportados na forma 

entabulada no acordo.

7. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197055 Nr: 1890-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santana Lima

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que efetue(m), no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 264,57 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 181,92 (cento e oitenta e um 

reais e noventa e dois centavos), referente à custas, e R$ 82,65 (oitenta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274003 Nr: 3538-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB: 

MT20.332-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BCV BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,04 

(quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente 

à custas, e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288019 Nr: 11854-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCISCO SIMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, compareça em cartório para assinatura do termo 

de compromisso de curador provisório, em cumprimento as decisões de 

fls. 25, 26 e 28.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235348 Nr: 12982-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Pereira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindina Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a parte autora pessoalmente para dar seguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 58 de 904



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193152 Nr: 12476-90.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdO, Cleide Aguiar de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Barcelo Assunção, Mônica Cristina 

Barcelos Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Visto.

Tendo em vista não se tratar a matéria deste autos de competência desta 

Vara, rememta-se à distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262597 Nr: 14625-54.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17.744/MT

 Código 262597

Vistos.

Primeiramente, ante a informação do falecimento do alimentante, limitam-se 

as prestações alimentícias devidas até a data da ocorrência do óbito do 

executado. Isso porque o dever de prestar alimentos possui caráter 

personalíssimo e, por isso, é devido pelo alimentante enquanto em vida.

Dessa forma, os débitos alimentares devidos até a data da extinção da 

obrigação alimentar do genitor - data do óbito - podem ser cobrados do 

acervo patrimonial do espólio, sem, entretanto, impor aos demais herdeiros 

a transferência de uma obrigação alimentar que era de responsabilidade 

apenas do alimentante.

Assim, além de limitar o dever alimentar, visa-se, também, evitar o 

desequilíbrio na repartição do quinhão hereditário de cada herdeiro, pois a 

manutenção original do dever de prestar alimentos durante a tramitação da 

ação de inventário, acarretaria, possivelmente, no esvaziamento do 

patrimônio deixado pelo de cujus em benefício de apenas um herdeiro, em 

clara afronta a divisão legal e invasão ao direito sucessório dos demais.

Feitas tais considerações, intime a parte exequente, pessoalmente, para 

proceder com as providências cabíveis em 05 (cinco) dias.

Mantendo-se inerte, conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250636 Nr: 6688-90.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Processo nº 6688-90.2017 – Código 250636

Vistos.

Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia proposta por 

Nedher Ibrahim Saad, representado por sua genitora Raida Muhammad 

Tawfiq Turki Ibrahim, em face de Barakat Saad.

Diante da inércia do requerido em adimplir a prestação alimentícia, a parte 

autora requereu a decretação da prisão civil do executado.

Instado, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão civil.

Analisando os autos, tendo em vista que o executado quedou-se inerte, a 

fim de o coagir a pagar os alimentos devidos, decreto a prisão civil de 

Barakat Saad por 01 (um) mês.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163521 Nr: 5095-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson da Silva Nascimento, Aparecida da Silva 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Batista Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Processo 5095-02.2012.811.0004 - Código 163521

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário proposto por 

Wanderson da Silva Nascimento, único herdeiro do espólio do falecido 

João Batista Dutra.

Às fls. 162 juntou-se requerimento de habilitação de Ruivaldo Sousa 

Mascarenha como cessionário de direitos hereditários.

É o relatório do necessário.

 Considerando que o inventariante é herdeiro único e estando devidamente 

apresentada a descrição dos bens a serem arrolados, sendo adotado, 

assim, o rito de arrolamento sumário, não haverá partilha, devendo, 

portanto, ser determinada a adjudicação dos bens.

 Ocorre que, às fls. 162, juntou-se requerimento pelo cessionário Ruivaldo 

Sousa Mascarenha de habilitação nos autos, sendo o herdeiro 

concordante com o pleito.

Com efeito, quanto ao negócio jurídico realizado, o Código Processual Civil 

dispõe expressamente a necessidade de formalização da cessão por 

instrumento público. Dessa forma, é obrigatória a formalização da cessão 

por escritura pública.

No vertente caso, às fls. 163/164, constata-se que a cessão de direitos 

hereditários foi formalizada por instrumento público, como exigido por lei, o 

que torna válido o negócio jurídico celebrado.

Ante o exposto, homologo a habilitação de Ruivaldo Sousa Mascarenha 

como cessionário de direitos hereditários, devendo proceder-se a 

adjudicação dos bens deixados pelo falecido João Batista Dutra a este, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que 

se dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

expeça-se carta de adjudicação ao cessionário Ruivaldo Sousa 

Mascarenha relativo à cota parte que lhe confere.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para providências, se ainda 

houver, pertinentes ao lançamento administrativo, nos termos do artigo 

659, §2º, do Código de Processo Civil.

O registro da carta de adjudicação em nome do cessionário no cartório 

competente será condicionado à apresentação e quitação do ITBI.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280471 Nr: 7450-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSR, RSR, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 280471

Vistos.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emendar a 

petição inicial, devendo indicar o correto valor da causa, nos moldes do 

artigo 292, inciso III do Código de Processo Civil, sob a pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287896 Nr: 11782-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECML, VMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11782-82.2018.811.0004 - Cód. 287896

Vistos em correição.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265446 Nr: 16451-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAdL, VAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 16451-18.2017.811.0004 - Código 265446

Vistos.

Expeça nova carta precatória, devendo o Sr. Oficial de Justiça realizar 

nova tentativa de citar o réu no 4° Batalhão da Policia Militar de Várzea 

Grande.

 Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, sob a 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.

Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h00min (MT).

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288421 Nr: 12098-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12098-95.2018.811.0004 - Cód. 288421

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO parcialmente o pedido de alimentos provisórios a serem pagos 

pelo requerido, no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário 

mínimo, correspondente atualmente a R$286,20.

 OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido, endereço às fls. 10, 

para que a mesma proceda aos descontos mensais, diretamente na folha 

de pagamento do requerido, cuja quantia deverá ser depositada na conta 

informada às fls. 10.

 DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

do Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Tendo em vista que a representante do autor possui a guarda de fato, 

DEFIRO a guarda provisória pleiteada.

CITE o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 13h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 5165-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 5165-19.2012 (163570)

Autor: Mônica Silvania Santana Farias.

Requerido: Walter Barroso.

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio, partilha de bens, definição de guarda e 

prestações alimentícias.

A demanda foi parcialmente julgada, restando apenas a partilha dos bens, 

conforme sentença de fl. 82.

Alega a autora que os bens a serem partilhados constituem em:

01 (um) lote de terra urbana localizado nesta cidade, Barra do Garças/MT, 

localizado sob o número 32, quadra “b”, loteamento Anchieta;

01 (uma) motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa NJC 0427;

01 (um) um automóvel Fusca.
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A avaliação dos bens foi realizada a fls. 104.

Instada, a autora discordou dos valores atribuído pelo avaliador judicial, 

conforme fls. 110.

A autora, na oportunidade, alegou que a motocicleta foi vendida pelo 

requerido pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), razão pela qual 

deverá ser abatido tal valor de sua cota e requerendo a adjudicação do 

imóvel.

Intimado a se manifestar, o requerente não foi localizado.

É o relatório.

 Analisando os autos verifica-se que a controvérsia cinge-se estritamente 

em matéria de direito, não carecendo os autos de instrução restando apto 

para julgamento nos termos doa artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil.

Extrai-se dos autos que a pretensão inicial fora parcialmente julgada 

restando a lide somente no tocante à partilha dos bens das partes.

Pois bem. O regime de bens que regia o casamento era o de comunhão 

parcial de bens, fl. 18.

No regime de comunhão parcial comunicam-se os bens havidos durante o 

casamento com exceção dos incomunicáveis (art. 1.658, CC). No presente 

caso não houve controvérsia acerca dos bens arrolados.

Contudo, alega a autora que o requerido teria vendido a motocicleta 

HONDA/CG 125 FAN no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Intimado a se manifestar, o requerido não foi encontrado, apesar de já ter 

sido citado.

Dessa forma, não havendo controvérsia acerca da venda da motocicleta 

reputa-se verdadeira a alegação da autora devendo ser abatido da cota 

parte do requerido o valor auferido com a venda.

No tocante a impugnação da autora acerca da avaliação realizada, melhor 

sorte não lhe assiste, pois somente a alegação de que a avaliação 

realizada pelo avaliador do juízo estaria acima do valor de mercado sem 

documentação comprobatória não tem o condão de desqualifica-la, 

mormente quando realizada com diligência e amparada por consultas, 

laudo fls. 104.

Dessa forma, indefiro a impugnação da avaliação realizada.

Portanto, à vista dos bens arrolados e dos documentos constantes dos 

autos, os bens estão avaliados em um total de 43.500,00 (quarenta e três 

mil e quinhentos reais) que deverá ser dividido em duas partes iguais. 

Contudo, o valor da moto deverá ser contabilizado na parte do requerido. 

Assim, a partilha ficará:

À autora Mônica Silvania Santana Farias é conferido o direito da posse de 

62,15% do lote de terra urbana localizado nesta cidade, Barra do 

Garças/MT, localizado sob o número 32, quadra “b”, loteamento Anchieta, 

que perfaz o montante de R$ 21.750,00 (vinte e um mil setecentos e 

cinquenta reais).

Ao requerido, Walter Barroso, é conferido o direito da posse do restante, 

ou seja, 37,85% do imóvel e o automóvel, Fusca, além do montante já 

percebido com a venda da motocicleta.

Insta consignar que, em razão de não haver comprovação de serem os 

litigantes proprietários dos bens a serem partilhados, a decisão que os 

partilha confere-lhes apenas o direito de exercício à posse dos 

respectivos bens, fazendo coisa julgada entre as partes do processo, o 

que não torna oponível a terceiros.

Por conseguinte, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

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

Barra do Garças/MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258246 Nr: 11660-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr. Antonio Nunes de Souza Filho, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165848 Nr: 8071-79.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cerilo Ramos da Silva Neto, Silvia 

Letícia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Processo 8071-79.2012.811.0004 – Código 165848

Vistos.

Tendo em vista que a matéria destes autos não se trata de hipótese de 

conexão daqueles autos de inventário e, por isso, não é de competência 

desta Vara, desapense–os e remeta-os à distribuição.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287837 Nr: 11738-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11738-63.2018.811.0004 - Código 287837

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, RECEBO a peça exordial.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

CITE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 19 de dezembro 

de 2018, às 10h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Antes da análise do pedido de antecipação de tutela pleiteado, DETERMINO 

a realização de estudo psicossocial, com visita in loco nas residências 

dos requerentes e da requerida, devendo ser os laudos remetidos a este 

juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

 Tendo em vista que a requerida, genitora da menor, possui a guarda de 

fato da criança, DEFIRO a guarda provisória.

 Aportado aos autos o referido estudo, dê vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286974 Nr: 11206-89.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: OABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBNB, LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11206-89.2018.811.0004 - Código 286974

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar, onde o requerente propõe a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a 20% do salário mínimo, DEFIRO 

PARCIALMENTE, uma vez que mostra-se imprescindível a análise de 

outros elementos e circunstâncias para se verificar a real capacidade do 

autor e necessidade da alimentado, fixando, até a audiência de conciliação 

a ser designada, o valor de 30% do salário mínimo, sem prejuízo de 

posterior acordo ou aceitação por parte da requerida do montante 

proposto na exordial.

 Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 19 de dezembro 

de 2018, às 12h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244803 Nr: 2648-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Nogueira Xavier, Ericka Nogueira 

Xavier, Maria Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo, 

apresentar impugnação à contestação de fls. 107/114 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52099 Nr: 3002-13.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florenilda Lima dos Santos Barbos, Antônio Aparecido 

Barbosa, Florismar Lino dos Santos, Tereza Duarte Souza Santos, 

Florenice Luiza Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Glicério Lino dos Santos, Espólio de 

Diná Luiza dos Santos, Florenilva Luiza dos Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Processo 3002-13.2005.811.0004 – Código 52099

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Glicério Lino dos Santos, 

nomeado a inventariante, em razão do falecimento de Diná Luiza dos 

Santos, não deixando a falecida declaração de última vontade.

Primeiras declarações prestadas à fls. 34/38, em que atribui ao conteúdo 

patrimonial a ser inventariado, à época, o valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais).

Às fls. 211 e seguintes juntou-se declaração de isenção do ITCMD.

É o relatório do necessário.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidades de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha é 

celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 

664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um 

mil vez o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, o comum não há a 

necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a mil 

vezes o salário mínimo.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que ao patrimônio da falecida não ultrapassa o limite 

estabelecido pelo arrolamento comum, torna-se imperativa a sua adoção.

Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.

Tendo em vista que, para o julgamento da partilha, necessita-se de 

deliberação sobre esta em audiência designada para este propósito, por 

conveniência, deixo de designa-la. Todavia, o inventariante deve trazer 

formal de partilha aos autos a fim de possibilitar o julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171007 Nr: 3573-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altina Severino da Silva, Genildo Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3573-03.2013.811.0004 – Código 171007

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Altina Severino da Silva e 

Genildo Luiz da Silva, nomeado a inventariante, em razão do falecimento 

de Jerônimo Severino da Silva, não deixando o falecido declaração de 

última vontade.

Primeiras declarações prestadas à fls. 24/27, em que atribui ao conteúdo 

patrimonial a ser inventariado, à época, o valor de R$232.932,72 

(duzentos e trinta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e 

dois centavos).

É o relatório do necessário.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidade de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha é 

celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 

664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um 

mil vez o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, o comum não há a 

necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a um mil 
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salários mínimos.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que ao patrimônio do falecido se atribuiu o valor de 

R$232.932,72, em primeiras declarações, torna-se imperativa a adoção do 

arrolamento comum e, por conseguinte, necessária a quitação dos tributos 

antes da partilha, que também se dá o processamento do lançamento e 

recolhimento do imposto de transmissão administrativamente.

Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.

Venha aos autos comprovante de quitação do imposto de transmissão, 

nos termos do § 5º, do artigo 664, do Código de Processo Civil.

Após, tendo em vista que, para o julgamento da partilha, necessita-se de 

deliberação sobre esta em audiência designada para este propósito, por 

conveniência, deixo de designa-la. Todavia, o inventariante deve trazer 

formal de partilha aos autos a fim de possibilitar o julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163850 Nr: 5526-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Bruno do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B, Veronica Aparecida Alves Souza 

Ikeda - OAB:16.281/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5526-36.2012.811.0004 – Código 163850

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por Valdomiro Bruno do Amaral, 

cuja inventariante, Leidimar Pereira Barros, e os demais herdeiros, de 

comum acordo, celebraram plano de partilha amigável, juntado às fls. 

68/72.

Primeiras declarações podem ser vistas às fls. 38/41.

É o sucinto relatório.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, HOMOLOGO a partilha amigável apresentada à fls. 68/72, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

No mais, verifica-se que o valor da causa não corresponde ao conteúdo 

patrimonial do inventário. Com isso, em observância ao que dispõe o artigo 

292, §3º, do Código Processo Civil, de ofício, retifico o valor da causa para 

R$441.813,00 (fls. 70), de modo que deve a inventariante proceder ao 

recolhimento das custas correspondentes, ficando condicionada a 

expedição do formal de partilha ao pagamento.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272191 Nr: 2418-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nina Tereza de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2418-86.2018.811.0004 – Código 272191

Vistos.

Indefiro, por ora, o levantamento do valor depositado em Juízo.

Intime-se a inventariante a apresentar recibo do pagamento dos impostos 

necessários.

 Abra-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 8633-59.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eloiza Engleitner, Arno Engleitner Junior, Maria 

Clarice Engleitner Cargnelutti, Maria Cristina Possobon, Adriano Luiz 

Possobon, Andréia Possobon, Rogério Engleitner, Sabrina Possobon 

Daronco, Maria Marcia Casagrande, Mariangela Charneski, Paulo Roberto 

Engleitner, Mauro Rodrigo Nunes de Moura Engleitner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arno Engleitner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigues - 

OAB:56.674-RS, Andreia Possobon - OAB:RS 67.987, Jaqueson dos 

Santos Castro - OAB:GO-29.515, Luiz Fernando Marcon - 

OAB:27.859-RS, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 

4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971, Nadi 

Terezinha Martini - OAB:3306/MT, Ney Gomes de Castro - OAB:RS 

11.046, Tarcisio Vendruscolo - OAB:15243-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Processo 8633-59.2010.811.0004 – Código 103629

Vistos.

Primeiramente, ao compulsar os autos, torna-se importante tecer breves 

considerações.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidades de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando há partilha 

amigável celebrada entre partes capazes, ou houver herdeiro único, em 

que ocorrerá a adjudicação; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 664, 

aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um mil 

vezes o salário mínimo.

No arrolamento sumário, a homologação da partilha deverá ser feita de 
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plano com posterior quitação aos tributos relativos aos bens do espólio, de 

acordo com o § 2º do artigo 659 do Código de Processo Civil.

O procedimento simplificado é cogente quando preenchidos os requisitos 

do artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil.

 No caso vertente, não se encontra presente o requisito do procedimento 

simplificado de arrolamento sumário, qual seja, a partilha amigável. Do 

contrário, tem-se um conteúdo patrimonial de considerável valor e 

herdeiros em conflito quanto a partilha, de modo que, adotado tal 

procedimento, torna-se impossível a resolução do processo.

Portanto, converto o arrolamento sumário em inventário, por ausência de 

requisito ao procedimento simplificado.

Quanto à intimação da Fazenda Pública, cumpra-se conforme o requerido 

às fls. 253.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 3615-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro da Silva, Abner Henrique Ribeiro 

Lima, Anne Cristina Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Alex Ferreira de Abreu - OAB:MT 18.260, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3615-28.2010.811.0004 – Código 80268

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta pelos herdeiros Maria Lúcia 

Ribeiro da Silva, Abner Henrique Lima e Anne Cristina Ribeiro de Lima, em 

razão do falecimento de Josué da Silva Lima, cujo espólio consiste em um 

único bem a inventariar.

Nomeou-se inventariante a Sra. Maria Lúcia Ribeiro da Silva às fls. 23.

Primeiras declarações prestadas à fls. 50.

Comprovante de pagamento do ITMD às fls. 72/75.

É o relatório do necessário.

Primeiramente, torna-se importante tecer breves considerações.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidades de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha 

amigável é celebrada entre partes capazes, ou houver único herdeiro; e ii) 

o comum, disciplinado pelo artigo 664, aplicável quando o valor dos bens 

do espólio for igual ou inferior a um mil vezes o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, no comum não há 

a necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a um mil 

salários mínimos.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser posterior à quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que o único bem do espólio foi avaliado em 

R$19.031,40, às fls. 54, torna-se imperativa a adoção do arrolamento 

comum.

Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.

Venha aos autos renúncia da herança pelas herdeiras Maria Lúcia Riberio 

da Silva e Anne Cristina Ribeiro de Lima expressamente por instrumento 

público ou termo judicial, tornando-se possível, com isso, a prolação de 

sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100078 Nr: 5081-86.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio José Basso Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vera Lúcia Rodrigues Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio José Basso Júnior - 

OAB:29644/SC, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5081-86.2010.811.0004 - Código 100078

Vistos.

Primeiramente, antes da apreciação da partilha amigável, deve o 

inventariante corrigir o valor da causa de inventário no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, no mesmo prazo, recolher as custas 

correspondentes, sob a pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265269 Nr: 16350-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBMCS, IDMC, ATMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 16350-78.2017.811.0004 – CÓDIGO 265269

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de inventário proposto por João Batista Matos Carvalho Santana, 

Irvig Diego Matos Carvalho, Antônio Thiago Matos Carvalho Santana ante o 

falecimento de João Batista de Santana.

Às fls. 53/57, os interessados compuseram acordo de direitos e partilha 

dos bens do espólio.

Foram juntadas aos autos certidões negativas exigidas por lei, bem como 

comprovantes de pagamento a título de tributação.

É o suficiente relatório.

 O feito se encontra regular, estando acostados aos autos a partilha 

amigável dos bens deixados pelo falecido, as certidões negativas da 

Fazenda Pública e o comprovante de recolhimento do ITCMD emitida pela 

Secretaria da Fazenda, o que preenche todos os requisitos legais para 

homologação da partilha.

Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha de fls. 53/57 

dos bens deixados pelo falecido João Batista de Santana.

Cientifiquem-se.

Transitada em julgado e ciência necessária (condição para a expedição do 

formal de partilha) e pagos os custos finais, expeçam-se os formais de 

partilhas.

Após arquivem-se os autos com as cautelas de costume.

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

Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 6294-64.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6294-64.2009.811.0004 - Código 92482

Vistos.

Uma vez que o processamento da ação segue a forma de arrolamento 

comum, previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil, para o 

julgamento da partilha necessita-se de deliberação sobre esta em 

audiência designada para este propósito, além de comprovação da 

quitação dos tributos.

Entretanto, por conveniência, deixo de designar audiência para 

deliberação de partilha, devendo, todavia, o inventariante trazer formal de 

partilha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se a 

existência de 06 (seis) herdeiros, sendo 02 (dois) os herdeiros da falecida 

Darci Rodrigues de Souza Lima, que herdarão o quinhão desta, e 04 

(quatro) filhos do falecido José Araújo Lima, os quais herdarão o 

remanescente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1272-35.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilde Gomes Ferreira, Jair Gonçalves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelzia Souza de Almeida - 

OAB:9711/GO, Lucas Maciel Ferreira - OAB:36.189, WEINER LOPES 

FRANCO - OAB:28958/GO

 Processo 1272-35.2003.811.0004 – Código 35296

SENTENÇA

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Aparecida 

Gomes Ferreira, Antenor Gonçalves Ferreira Neto, Jair Gonçalves Ferreira 

Filho, Ana Karolina Barreto Gomes Ferreira e Jair Gonçalves Ferreira Neto 

em face de Belino Gomes Ferreira, Nazilde Gomes Ferreira Franco e 

Weiner Lopes Franco, para aclarar decisão de fls. 247, omissa quanto à 

análise do pedido de condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Os embargados apresentaram contrarrazões às fls. 283/288, em síntese, 

alegando que inexiste ação autônoma a ensejar a condenação pretendida 

nos embargos declaratórios.

É o relatório do necessário.

Versam os embargos de declaração acerca de omissão da decisão 

quanto ao pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé 

e ato atentatório à dignidade da justiça, exposto em pedido contraposto à 

impugnação.

Sendo assim, por ser pedido contraposto apresentado em resposta à 

impugnação deve proceder-se, igualmente, à sua análise.

Os embargados agiram de forma temerária, deduzindo em juízo pretensão 

contra fato incontroverso, a ensejar a penalidade do artigo 81, do novo 

CPC.

 Isso porque, no vertente caso, alegam que a venda do imóvel objeto do 

litígio ocorreu sem a anuência da totalidade dos herdeiros, requerendo, 

com isso, a invalidação da compra do bem pela herdeira Maria Aparecida 

Gomes Ferreira. No entanto, constata-se às fls. 58, que o formal de 

partilha amigável possui assinatura dos próprios insurgentes, juntamente 

com os demais herdeiros, reconhecendo que o respectivo imóvel sempre 

pertenceu a Sra. Maria Aparecida Gomes Ferreira.

Diante disso, caracteriza-se a litigância de má-fé, uma vez que os 

embargados alteraram a verdade dos fatos e deduziram pretensão contra 

fato incontroverso, de modo que devem ser condenados a pagar multa por 

litigância de má-fé fixada no percentual de 3% do valor atualizado da 

causa, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

 Com estas considerações, acolho os embargos de declaração e 

condeno, a requerimento, os embargados a pagarem multa, solidariamente, 

por litigância de má-fé no percentual de 3% do valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido de concessão de tutela de evidência, de fls. 289, não 

cabe no procedimento de inventário. Isso porque o pedido de tutela 

provisória possui natureza contenciosa, necessitando-se, neste caso, de 

polo ativo e passivo na demanda, o que se torna inadequado ao 

procedimento de jurisdição voluntária que é o inventário, em que se tem 

apenas polo ativo.

Ademais, por ser o inventário rito especial, deve se seguir o procedimento 

estabelecido nos seus respectivos artigos, não estando prevista a tutela 

de evidência para o caso.

Portanto, por ausência de previsão, assim como inadequação do pedido 

ao processo de inventário, devem os requerentes de fls. 289/ss busca-lo 

em vias ordinárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254049 Nr: 8981-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 254049

Vistos.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls. 41.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187457 Nr: 8256-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdS, JMCdS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acercado pedido 

de suspensão, petição de fls. 166/179, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 1131-60.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Brito Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Código 2520

Vistos.

Expeça-se novo mandado de avaliação a ser cumprido na localidade 

informada às fls. 437/440.

Ademais, como requerido, informe o Sr. Oficial de Justiça ao patrono da 

exequente para que possa acompanha-lo na diligência, se possível.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, deve a 

exequente trazer aos autos documento hábeis à comprovação da 

necessidade do benefício.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255957 Nr: 10214-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLMeSdM, Vilmar de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayanne Rodrigues Lima - 

OAB:MT 21.226, Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 255957

Vistos.

Intime a parte a trazer três avaliações de imobiliárias locais, para formação 

do juízo sobre seu valor real.

 Intime ainda a trazer proposta de compra, como apresentado pelo 

Ministério Público.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163996 Nr: 5706-52.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Magda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia da Silva Coelho, Nilderi Gomes dos 

Santos, Josias da Silva Coelho, Espólio de Sipriano da Silva Coelho, Cecilia 

Coelho de Moraes, Maria Catarina de Oliveira, Sabino de Sousa Milhomen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - OAB:

 Processo 5706-52.2012.811.0004 – Código 163996

Vistos.

Não havendo providências a serem tomadas, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 4 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166675 Nr: 9210-66.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 Código 166675

Vistos.

Defiro a suspensão da execução pelo prazo indicado pela exequente. 

Transcorrido o prazo, intime-a para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 9957-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 9957-40.2017 (255581)

Requerente: Alessandra Ribeiro dos Santos.

Requerido: Antônio Nonato Sousa Maia.

Vistos.

Trata-se de ação partilha de bens.

Alega a autora que os bens a serem partilhados constituem em:

01 (um) imóvel localizado no Residencial X, conjunto C, quadra 08, nº 13, 

na cidade de Aragarças/GO; e

01 (uma) motocicleta HONDA/CG TITAN 125, placa OMP-0891;

A autora requereu ainda o pagamento de aluguel, tendo em vista que o 

requerido usufrui com exclusividade o imóvel.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/17.

Foi realizada audiência de conciliação em que foi realizada uma 

composição amigável, contudo, tendo a parte autora se retratado do 

acordo firmado, fls.22/23 e 28, respectivamente.

A fls. 58, o requerido apresentou sua contestação. Na oportunidade 

alegou preliminarmente a incompetência do juízo para julgar a causa 

alegando que as partes e o imóveis pertencem a comarca de 

Aragarças/GO. No mérito, resumidamente, alegou que o imóvel em questão 

foi oriundo de doação e não da aquisição do esforço comum do casal, 

razão pela qual não deve ser partilhado. Acerca dos alugueis reclamados, 

alegou que caso tenha direito a partilha do bem os alugueis só poderão 

ser devido após a partilha, no mais, quanto ao restante dos bens descritos 

na inicial o requerido não se opôs a divisão. Fls. 58/69.

A fls. 75 a autora apresentou réplica à contestação.

É o relatório.

 O requerido, em sede preliminar na contestação, alegou ser incompetente 

este juízo para o julgamento do mérito da causa.

Analisando os autos, verifica-se que a ação cinge-se apenas à divisão 

patrimonial do antigo casal, que teve o reconhecimento e a dissolução da 

união estável, bem como a fixação dos alimentos homologados 

judicialmente, conforme fls. 12/14.

Sem embargos da divergência jurisprudencial da competência material 

acerca do tema, fato é que a partilha, em verdade, tem natureza jurídica de 

divisão de condomínio, uma vez que não mais existe vínculo conjugal.

Com efeito, quanto a competência territorial, tendo em vista que um dos 

bens reclamados é um imóvel, forçoso concluir pela competência do lugar 

da situação do bem imóvel, uma vez que a ação é de natureza real 

insurgindo a regra do artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, in 

verbis:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de situação da coisa.

§1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de 
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eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, 

servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§2ºA ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da 

coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Tal norma tem competência absoluta, exceto os casos que versem sobre 

as situações discorrida no §1º do dispositivo retro.

Ainda, mesmo que se adote o entendimento do foro geral ou do foro 

especial do artigo 53, inciso I do CPC, não há, nos autos, qualquer 

elemento que fixe aqui a sua competência. Uma vez que o requerido, bem 

como a requerente são domiciliados na cidade de Aragarças/GO.

Quanto a alegação da prorrogação da competência feita pela requerente, 

melhor sorte não lhe assiste. Isso, pois, conforme dispõe o artigo 64 do 

CPC, a incompetência será alegada como questão preliminar de 

contestação, o que foi observado pela parte requerida.

Diante do exposto, reconheço a incompetência desse juízo para o 

julgamento do feito e declino a competência para o juízo da comarca de 

Aragarças/GO, nos termos do artigo 64, §3º do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152783 Nr: 3770-26.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:10.913-A

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164325 Nr: 6075-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilde Stela Ramos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gonçalves Ramos, Antônio Ramos dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 142, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231253 Nr: 9932-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdFDB, DBdFDB, LBdF, JBdFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) VALNES DIAS 

BORGES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 410,19 (quatrocentos e dez 

reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 282,85 

(duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente à 

custas, e R$ 127,34 (cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158570 Nr: 11243-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Letícia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cerilo Ramos da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11243-63.2011.811.0004 – Código 158570

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Silvia Letícia Alves, nomeado 

a inventariante, em razão do falecimento de Cerilo Ramos da Silva Neto, 

não deixando o falecido declaração de última vontade.

Primeiras declarações prestadas à fls. 16/19, em que atribui o patrimônio a 

ser inventariado, à época, o valor de R$77.068,79 (setenta e sete mil e 

sessenta e oito reais e setenta e nove).

É o relatório do necessário.

Primeiramente, torna-se importante tecer breves considerações.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidades de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha é 

celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 

664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um 

mil vez o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, o comum não há a 

necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a mil 

vezes o salário mínimo.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que ao espólio atribui-se o valor de R$77.068,79 

(setenta e sete mil sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) – 

referente à somatória de patrimônio positivo e negativo - torna-se 

imperativa a adoção do arrolamento comum e, por conseguinte, 

necessária a quitação dos tributos antes da partilha, que também se dá o 

processamento do lançamento e recolhimento do imposto de transmissão 

administrativamente.

Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 
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cogente.

Venha aos autos comprovante de quitação do imposto de transmissão, 

nos termos do § 5º, do artigo 664, do Código de Processo Civil.

Após, tendo em vista que, para o julgamento da partilha, necessita-se de 

deliberação sobre esta em audiência designada para este propósito, por 

conveniência, deixo de designa-la. Todavia, o inventariante deve trazer 

formal de partilha aos autos a fim de possibilitar o julgamento.

Ademais, nos termos do artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil, de 

ofício, corrijo o valor da causa para R$77.068,79, uma vez que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelos herdeiros, devendo a inventariante proceder 

ao recolhimento das custas correspondentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95596 Nr: 504-65.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAK Construção & Comércio Ltda, 

Sebastiana Martins da Silva, Domiciano Alves Moreira, Gláucia Lopes 

Moreira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 VISTOS.

Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste sobre 

a arrematação realizada sobre o bem constrito, conforme as fls. 121/127.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92645 Nr: 6473-95.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 92645

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças-MT 

em face de Gustavo Paz de Oliveira Me.

 Foi deferido o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$14,86. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93948 Nr: 7733-13.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIMUN & CIA LTDA, Fares Tawfiq Mohamad 

Leimoun, Tawfiq Mohamad Hasan Laymoun, Mohamad Hasan Abdel Ghani 

Leimun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO CÓD. 93948

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Leimun & Cia Ltda e outros.

 Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome dos sócios e da empresa executada, houve bloqueio do valor 

integral da ordem inicial.

 Dessa forma, intimem-se da penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151396 Nr: 1493-37.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Dalton Dias Sarmento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Silva Alves - 

OAB:8882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Vistos.

 Por haver interesse de idoso, diga o Ministério Público.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177883 Nr: 12160-14.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Daniela de Almeida Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210529 Nr: 9855-86.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:SP 163.613

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, informar 

que os autos já se encontram disponível para vista.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104119 Nr: 9121-14.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Reis Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca da penhora de fls. 71 destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178412 Nr: 337-09.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdC, Ana Paula Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

198/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166252 Nr: 8655-49.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, 

manifestar-se sobre a proposta do perito de fls. 238/239

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151853 Nr: 2264-15.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivon Villas da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaime Antonio da Cruz, Luzenir 

Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Miranda Silva - 

OAB:16055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 VISTOS.

Intime-se a inventariante nomeada as fls. 174/175, para ratificar ou 

retificar as primeiras declarações apresentadas. Deverá ainda em igual 

período, acostar certidão negativa expedida pelas Fazendas Públicas.

Com a manifestação, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 7678-91.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Procurador do Município de Barra do 

Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURELIO TEXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 7678-91.2011.811.0004, Protocolo 

155644, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70630 Nr: 4019-16.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) IMOBILIÁRIA JARDIM 

ARAGUAIA LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 637,30 (seiscentos 

e trinta e sete reais e trinta centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

334,09 (trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184953 Nr: 6247-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, QUALICORP ADM. E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) UNIMED FESP E 

QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

681,03 (seiscentos e oitenta e um reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 377,82 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta 

e dois centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 
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(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232575 Nr: 10882-70.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Messias da Silva Comércio, Manoel Messias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) MANOEL MESSIAS 

DA SILVA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

do valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170626 Nr: 3049-06.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Marcelo Alves Casella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT, Laura Beatriz Alves Rodrigues - OAB:12.661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) DANIEL MARCELO 

ALVES CASELLA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176212 Nr: 10156-04.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eldo Jacarandá Junior - 

OAB:26102/DF

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ELDO JACARANDÁ, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 440,97 (quatrocentos e quarenta reais e 

noventa e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234058 Nr: 12063-09.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Cigarros União Ltda, Juliane 

Georgia Assad Brandão, Ricardo Celio do Amaral, Zair José Assad Filho, 

Darza Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) DISTRIBUIDORA DE 

CIGARROS UNIÃO LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 522,36 

(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 219,15 (duzentos e dezenove reais e quinze 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164346 Nr: 6101-44.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Peixoto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 164346

1. Homologo a desistência da testemunha Osmair Alves da Silva.

2. Defiro parecer ministerial de fl. 192.

3. Ultimem-se as comunicações processuais.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 18.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283399 Nr: 9131-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Carlos Gonçalves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 283399 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

10.09.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabível indulto, uma 

vez que o reeducando não cumpriu 1/2 (metade) da pena até 25.12.2017, 

não fazendo jus a tal instituto, nos termos do art. 1º, inciso III, do Decreto 

nº 9.246/17. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 22.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 273656 Nr: 3360-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhuly Karielly Silva Assis, João Paulo Moura 

Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Vistos, em correição.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de JOÃO PAULO MOURA 

CAVALCANTE, dando-o como incurso pela prática do delito descrito no 

art. 14, da Lei 10.826/03; art. 306, do CTB e art. 330, do Código Penal, e 

JHULY KARIELLY SILVA ASSIS, dando-a como incursa pela pratica do 

delito descrito no art. 14, da Lei 10.826/03.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagá-lo se possui condições financeiras para constituir 

advogado.

3. Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).

4. Não possuindo procurador constituído, bem como condições financeiras 

para constituir advogado particular ou não apresentada resposta no prazo 

legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública, dessa comarca, para 

oferecê-las em até 20 dias (CPP, §2º, do art. 396-A).

5. Defiro o requerimento ministerial em relação ao extrato de antecedentes 

criminais.

6. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

7. Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

8. Determino a remessa dos objetos apreendidos ao Exército, nos termos 

do artigo 25 da Lei nº. 10.826/03. Oficie-se à Diretoria do foro para que 

proceda com os trâmites legais.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias, Elielmo Elias da Silva 

Hussein, Luiz Antonio Silva Magalhães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Ramon Honda Silva - OAB:23916/MT

 Autos n. 8970-67.2018.811.0004 – Cód.: 283125

Vistos em correição.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 05.11.2015, às 

13 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 71 de 904



Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra com máxima urgência por se tratar de réu preso.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO MOREIRA PINTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 16:20, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 16:40, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

NEIDIANE NEVES DE LIMA (INTERESSADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 17:00 , (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR JESUS CALDEIRAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 12:00, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY LANE ALVES MARQUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 13:00, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO DA LUZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 13:20, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZANI FIGUEIREDO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 13:40, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 14:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO 42419816153 (REQUERENTE)

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCOS S.A 

(REQUERIDO)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) (REQUERIDO)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 14:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO 42419816153 (REQUERENTE)

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCOS S.A 

(REQUERIDO)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) (REQUERIDO)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 14:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IVALDO DIAS PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

1. Tendo em vista o voto do relator inserto aos autos, DETERMINO o 

imediato arquivamento do processo, vez que julgado improcedente o 

pedido principal formulado pela parte autora, calhando destacar que a 

ementa juntada no ID 10981850 cuida-se de flagrante equívoco, já que fala 

em unanimidade no não provimento do recurso, quando na verdade o 

relator votou pelo provimento. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GERALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONI DIAMON MEZALIRA (REQUERIDO)

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos do r. Acórdão. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), referente à taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente 

na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010500-09.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FERNANDES CARNEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ADOLFO (EXECUTADO)

 

1. Antes de eventualmente utilizar as ferramentas eletrônicas de 

constrição de bens em prol do exequente, DETERMINO seja este intimado 

para, no lapso temporal de 10 (dez) dias, juntar nos autos a matrícula 

atualizada do imóvel que pretende a penhora, bem como para atualizar a 

dívida debatida nos autos. 2. Após, faça conclusos, oportunidade em que 

será deliberado quanto a possível constrição judicial do imóvel. 3. 

Intime-se. 4.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 14:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ANSELMO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogado(a), da 

designação da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 15:20 

(horário de Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LUZ DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 03/12/2018 Hora: 15:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 03/12/2018 Hora: 16:00 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KRYSTIAN ALVES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 03/12/2018 Hora: 16:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 1127-42.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemar Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arigatô - Administradora de Consórcio S/C 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 1127-42.2004.811.0004, 

Protocolo 43935, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS PROCESSO Nº 1006826-34.2017.8.11.0006 - JUSTIÇA 

GRATUITA ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] AUTOR(A): SELMA MARIA BRUNO 

DOS SANTOS RÉU: ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: Portadora de CID – F 20 esquizofrenia paranóide, 

necessitando de tratamento especializado e medicação específica LIMITES 

DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da R. Sentença 

proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo resumida. 

RESUMO DA SENTENÇA: [...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de ALCINEIA BRUNO DOS 

SANTOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora SELMA 

MARIA BRUNO DOS SANTOS, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Num. 14233799 - Pág. 2 Assinado 

eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 18/07/2018 

16:50:38 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACBCVLDYJ Em consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código 

Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face de gratuidade da 

justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal . Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joana Aparecida Silva 

Assunçao, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002483-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE CARVALHO PANIAGO DA FONTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002483-58.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: LOURDES DE CARVALHO PANIAGO DA 

FONTE REQUERIDO: SEBASTIAO LUIZ VIEIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: 

Patologia CID: G46.0 (síndrome da artéria cerebral média) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição e Curatela com 

pedido de Tutela de Urgência proposta por Lourdes de Carvalho Paniago 

da Fonte que objetiva a interdição de Sebastião Luis Vieira. Narra a 

Requerente, em síntese, ser esposa do interditando Sebastião Luis Vieira, 

o qual apresenta a patologia CID: G46.0 (síndrome da artéria cerebral 

média). Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Sebastião Luis Vieira 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que 

necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser 

incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Nesta oportunidade, após a realização da 

entrevista do interditando, o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de doença diagnosticado como CID: G46.0 (síndrome da artéria 

cerebral média), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo 

que a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o 

interditando não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de SEBASTIÃO LUIS 

VIEIRA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora LOURDES DE 

CARVALHO PANIAGO DA FONTE, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos , 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018 Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA DAS FLORES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEI FLORES DE FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS PROCESSO Nº 1000252-29.2016.8.11.0006 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela] AUTOR(A): ALDA MARIA DAS FLORES REQUERIDA: ALCINEI 

FLORES DE FREITAS CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de autismo (CID 

10 F84.0), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade. LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 
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REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da R. Sentença, 

que segue abaixo resumida. RESUMO DA SENTENÇA:[...] DIANTE DO 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Alcinei Flores de Freitas, declarando-o relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos 

atos de natureza negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Alda Maria das Flores de Freitas. Num. 4564511 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 

12/04/2018 18:42:36 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABDQCBQVS Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Joana Aparecida Silva Assunção , Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 

27 de setembro de 2018 Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002440-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS PROCESSO Nº 1002440-92.2016.8.11.0006 - JUSTIÇA 

GRATUITA ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: NILMARA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS 

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador da doença de CID10 F72/G80, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade. LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. INTIMAÇÃO DE 

TERCEIRO INTERESSADOS, dos termos da R. Sentença proferida nos 

autos supra identificado, que segue abaixo resumida. RESUMO DA 

SENTENÇA: [...] DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Marcus Vinicius de Carvalho Matos, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se a atos de natureza negocial, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

Civil, nomeio-lhe curadora Nilmara de Carvalho, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Joana Aparecida Silva Assunção , Auxiliar Judiciária, 

digitei. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018 Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003508-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS PROCESSO Nº 1003508-77.2016.8.11.0006 - JUSTIÇA 

GRATUITA ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: JOSE DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: 

Portadora da doença de CID C61, EC IV, PS3, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 

dos termos da R. Sentença proferida nos autos, supra identificado, que 

segue abaixo resumida. RESUMO DA SENTENÇA: [...] DIANTE DO exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de José da Silva, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza 

negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Lucimar da 

Silva Souza, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joana 

Aparecida Silva Assunção , Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 27 de 

setembro de 2018 Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1006069-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. (ADVOGADO(A))

A. C. C. F. (ADVOGADO(A))

M. D. L. R. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006069-06.2018.8.11.0006 AUTOR(A): MARIA DE LOURDES RONDON 

LOPES RÉU: DONATO LOPES Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

de alimentos proposta por Maria de Lourdes da Silva Rondon em desfavor 

de Donato Lopes, todos devidamente qualificados nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente requer a 

execução dos alimentos vencidos no período de janeiro e fevereiro de 

2018 com fundamento no art. 528, §8º do Código de Processo Civil. 

Ademais, conforme narrado pela exequente, o título judicial que pretende 

satisfazer é oriundo dos autos de n.º 1000144-97.2016.8.11.0006 que 

tramitou perante este juízo. Dessa maneira e ante o sincretismo 

processual, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça em que consiste o interesse de agir nestes autos haja 

vista que a tramitação do cumprimento de sentença deverá ocorrer nos 

mesmos autos do processo de conhecimento, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 23 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003543-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MORAIS BARBONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MORAIS BARBONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS PROCESSO Nº 1003543-03.2017.8.11.0006 JUSTIÇA 

GRATUITA ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: LILIAN MORAIS 

BARBONE REQUERIDO: BRUNA MORAIS BARBONE CAUSAS DA 
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INTERDIÇÃO: Possui enfermidade diagnosticada como CID 10 F20 

(esquizofrenia), o que lhe dificulta a mobilidade LIMITES DA CURATELA: 

SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) 

NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: 

[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Bruna Morais Barbone, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Lilian Morais Barbone, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Acolho o pedido da Defensória Pública. Num. 9688292 - Pág. 2 Assinado 

eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 25/09/2017 

17:12:12 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANVSBDKMS Oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Cáceres determinando que a 

interditanda Bruna Morais Barbone seja encaminhada para a avaliação de 

possível procedimento de laqueadura pela rede pública . Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, Auxiliar 

Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018 Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003150-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA TENANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TENANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1003150-44.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: ALICE CRISTINA TENANI REQUERIDO: 

APARECIDO TENANI CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F71/72 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Alice Cristina 

Tenani que objetiva a interdição de Aparecido Tenani. Narra a Requerente, 

em síntese, ser irmã do interditando Aparecido Tenani, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID 10 F71/72. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Aparecido Tenani impossibilita-o de reger sua vida 

de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Aparecido 

Tenani, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade do interditando mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória do Requerido e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Alice Cristina Tenani, qualificada na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 06 de setembro de 2018 às 

16h00min, data em que será realizada a entrevista do interditando, 

devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora Provisória, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos, 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018 SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002081-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1002081-74.2018.8.11.0006 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Endereço: RADIAL I, 258, 

JARDIM IMPERIAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RUTY NUNES DE ALMEIDA Endereço: RUA RADIAL I, 258, JARDIM 

IMPERIAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMANDO: A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: DIANTE DO exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Ruty Nunes de Almeida , declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Monique Retiele de Almeida Ortiz, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso 

a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT , 17 de 

outubro de 2018 JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006981-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1006981-37.2017.8.11.0006 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ADRIANE DE JESUS 

GOMES Endereço: Rua dos Rochas, 493, Nova Era, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLENE MARIA DE JESUS Endereço: 

Rua dos Rochas, 493, Nova Era, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita resumida, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento SENTENÇA:[...} Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Marlene Maria de Jesus, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Adriane de Jesus Gomes, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 22 de outubro de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002600-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (EXEQUENTE)

A. M. E. N. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça ID. 15427605. Cáceres-MT, 23 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (EXECUTADO)

D. P. B. (ADVOGADO(A))

A. M. F. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000295-63.2016.8.11.0006 AUTOR: ANA MARIA FERRAZ BERNARDO 

RÉU: LUCAS ZARUR BERNARDO Vistos etc. Proceda-se a imediata 

retificação dos polos ativo e passivo e a conversão do feito em 

cumprimento de sentença conforme já determinado anteriormente. Tendo 

em vista a manifestação do Exequente (ID 13148564), intime-se o 

Executado Lucas Zarur Bernardo no endereço indicado. Defiro, ainda, a 

expedição de certidão de distribuição de ações conforme requerido pelo 

Exequente. Concluída as intimações, certifique-se o decurso do prazo 

para impugnação e eventual apresentação tempestiva desta. No silêncio, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do 

devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos 

do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não sendo localizados 

bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cáceres, 17 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 1321-26.2010.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMR, NAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, ROBERTO BARAO - OAB:8313/MT, SUERIKA 

MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUERIKA MAIA DE 

PAULA CARVALHO, para devolução dos autos nº 
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1321-26.2010.811.0006, Protocolo 96257, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153992 Nr: 1358-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOZ, ZDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE, 

para devolução dos autos nº 1358-48.2013.811.0006, Protocolo 153992, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135868 Nr: 5006-07.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5006-07.2011.811.0006, 

Protocolo 135868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005031-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO EMANOEL CAMARGO RAMOS (REQUERENTE)

DINEY LEITE DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA CAMARGO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005031-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ABILIO EMANOEL CAMARGO 

RAMOS INVENTARIADO: SONIA MARIA CAMARGO Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. No 

caso em tela, verifica-se que a “de cujus” deixou 02 (dois) herdeiros 

testamentários, sendo Enzo Antonio de Lima Camargo civilmente incapaz, 

contudo entendo possível a adoção do chamado arrolamento, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha, desde que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 

1.000 salários mínimos e concordância do Ministério Público. Dessa forma, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação nos termos 

do art. 665 do CPC. Com a manifestação, à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002755-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME DA COSTA E FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002755-52.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARTHA DA COSTA E FARIA 

REQUERIDO: JAYME DA COSTA E FARIA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Martha da Costa e Faria que objetiva a 

interdição de Jayme da Costa e Faria. Narra a Requerente, em síntese, ser 

filha do interditando Jayme da Costa e Faria, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F.00.1. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Jayme da Costa e Faria impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória à requerente (ID 13752213). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 15080629). Realizada 

audiência de entrevista do interditando (ID 14910018). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao 

requerente (ID 15421964). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portadora da doença de CID F.00.1, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Jayme da Costa e 

Faria, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Martha da Costa e Faria, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cáceres, 23 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003149-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003149-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: IVAN PINHEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: THAYNARA ALMEIDA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Ivan Pinheiro de Souza que 

objetiva a interdição de Thaynara Almeida de Souza. Narra o Requerente, 

em síntese, ser genitor da interditanda Thaynara Almeida de Souza, a qual 

padece de enfermidade diagnosticada como CID 10 F72. Afirma que a 

patologia apresentada pela Sra. Thaynara Almeida de Souza 

impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial desta para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao requerente 

(ID 14110415). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado 

aos autos (ID 15202474). Dispensada a realização da entrevista da 

interditanda, vez que acamada o que impossibilitou o ato (ID 15250954). O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva ao requerente (ID 15479381). É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora da doença de CID 10 F72, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Thaynara Almeida de 

Souza, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Ivan 

Pinheiro de Souza, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários em face 

da gratuidade da justiça. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cáceres, 23 de outubro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006039-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOMINGUES BORGES (REQUERENTE)

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BELCHIOR RANGEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – 

DILIGÊNCIA CUMPRIR CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 525,00 reais (Em torno de 150km x 3,5 reais por 

KM rodado - Zona Rural), visando o cumprimento da missiva remetida a 

este Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005099-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

GENILZA PEIXOTO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEVOLUÇÃO 

DE AR - NEGATIVO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da devolução do 

AR negativo retro juntado aos autos, promovendo o andamento do feito, 

notadamente fornecendo endereço atualizado para citação e intimação da 

parte requerida. Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005402-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIDA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS (RÉU)

MARCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

 

AGUARDANDO PRAZO DO EDITAL EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003696-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CORREA DANTAS LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL MASSAD DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOARES DE CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 07 de novembro de 2018 às 14hs:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4835 Nr: 4-96.1987.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 79 de 904



 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA 

VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468 

OAB/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O, VICTOR 

LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - OAB:20984/E

 Código: 4835

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

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

fls. 466/475, em que a parte executada afirma a ausência de citação e a 

nulidade dos atos praticados.

 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPN, NSN, MCL, MAPN, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM&FL, SM&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 (...)1 – (...)a presença de dois oficiais de justiça visa garantir a agilidade 

no cumprimento da medida, além de oferecer maior segurança aos 

envolvidos. Aliás, uma vez que o Juízo deverá se valer de todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, com fulcro 

no inciso IV do art. 139 do CPC, DEFERE-SE o pleito em questão.Para tanto, 

SOLICITE-SE à Central de Mandados desta comarca a distribuição do 

mandado de penhora a outro Oficial de Justiça que, em conjunto, com 

aquela identificada à fl. 485, promoverá o cumprimento da missiva.2 – 

(...)Assim, por ora, INDEFERE-SE o pedido de reforço policial.3 – (...)Sendo 

assim, acerca da extensão da diligência, o Juízo DETERMINA que os 

oficiais de justiça tomem as providências necessárias para cumprimento 

da penhora de valores, incluindo no conceito de “boca de caixa” qualquer 

seção, departamento, repartição, gaveta ou cofre onde se possa localizar 

numerário, recebido a qualquer título.4 – No que toca ao acompanhamento 

da diligência pelo representante da parte credora, não há qualquer óbice 

ao deferimento da medida. Aliás, tal providência visa garantir maior lisura 

na efetivação da penhora, bem como garantir ao credor, parte diretamente 

interessada, vislumbrar a possibilidade de êxito da penhora requerida. 

Bem por isso, DEFERE-SE o pleito em questão(...)5 – (...)Para tanto, 

deverão os Srs. Oficiais de Justiça promover a emissão de guia de 

d e p ó s i t o  j u d i c i a l  n o  S I S C O N D J 

(http://siscondj.t jmt.jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPublicaForm.do), 

ocasião em que é possível indicar o código do processo, o depositante e o 

valor penhorado a fim de emitir a guia em questão, com o respectivo 

pagamento em agência bancária, tudo comprovado nos autos. (...)7 – 

Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.8 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 9 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4393 Nr: 1183-50.1996.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMA MARIA DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que a parte executada deixou 

transcorrer in albis o pagamento voluntário integral da dívida. Isso posto, 

nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 11638-49.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM, TDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 141877

 DECISÃO

1 – A parte exequente se manifesta à fl. 116 pugnando pela suspensão 

dos autos pelo prazo de 45 dias para diligenciar extrajudicialmente na 

busca de bens imóveis em nome da parte executada, o que este juízo 

DEFERE, sendo que a contagem do prazo far-se-á da data do protocolo do 

pedido.

2 – Considerando que o prazo ora deferido já se esgotou, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar na presente 

execução, requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43377 Nr: 1910-91.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCL, MADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Código n. 43377

DECISÃO

1 – De início, diante das petições de fl. 153, este Juízo DEFERE a 

expedição de carta precatória para a citação da parte executada, no 

endereço indicado à fl. 150.

2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovar a distribuição da Carta Precatória na comarca indicada no 

documento, sob pena de extinção ou arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 243-89.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLDCP, CLDCB, JDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGD, JD, GJDB, ACDSCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, PEDRO OVELAR - OAB:6.270, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 
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RAUL CANAL - OAB:10.308

 Código: 153011

DECISÃO

1 – Considerando que o despacho que determinou a intimação das partes 

para apresentação de memoriais no prazo comum de 30 dias se deu em 

06/06/2018 (fl. 2.371), com publicação em 08/06/2018 (fl. 2.372), as 

alegações finais apresentadas pelas partes requeridas às fls. 2.564/2.566 

são intempestivas. Dessa forma, DETERMINA que sejam desentranhados 

dos autos.

2 – Tendo em vista que o documento anexado às fls. 2.566-v /2.588 trata 

de fato superveniente, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do 

CPC, este Juízo admite sua juntada. E, na forma dos artigos 9º e 10 do 

CPC, DETERMINA a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168348 Nr: 4953-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 168348

DECISÃO

1 – Compulsando os autos, não se verifica o cumprimento do despacho 

anterior (fl.71). Diante disso, CERTIFIQUE a Secretaria o cumprimento ou 

diligencie no sentido de expedir mandado no novo endereço indicado pelo 

exequente.

2 – Tendo em vista que não há nos autos comprovação de expedição de 

mandado no endereço indicado à fl. 70, INDEFERE-SE, por ora, o pedido de 

suspensão feito à fl. 73.

3 – Cumpridas a determinação anterior, retornem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MIRTES GISELLA 

BIACCHI BELLE - OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE 

TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2527-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA 

AMBRÓSIO GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código n. 141877

 DECISÃO

1 – A parte exequente se manifesta à fl. 116 pugnando pela suspensão 

dos autos pelo prazo de 45 dias para diligenciar extrajudicialmente na 

busca de bens imóveis em nome da parte executada, o que este juízo 

DEFERE, sendo que a contagem do prazo far-se-á da data do protocolo do 

pedido.

2 – Considerando que o prazo ora deferido já se esgotou, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar na presente 

execução, requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 (...)1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela 

parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º, 

do CPC. 2 - Este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulada pelo devedor às fls. 170/173, nos 

termos da fundamentação antes exposta.3 – Uma vez que os cálculos 

apresentados pelas partes não se encontram de acordo com o que fora 

definido nesta ocasião, INTIME-SE a parte exequente para anexar aos 

autos nova planilha de débito, considerando o valor da parcela inadimplida 

(R$ 88.274,44), incluindo os encargos previstos no período de 

normalidade contratual, além de comissão de permanência para o período 

de inadimplência, decotando-se, todavia, o valor incontroverso depositado 

pela parte executada às fls. 175/176, caso ultrapasse essa quantia, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.4 – Uma 

vez que a impugnação da parte executada fora parcialmente acolhida, 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre a diferença da quantia 

apresentada no cálculo de fls. 167/169-verso e o valor corrigido do 

cumprimento de sentença de acordo com esta decisão, nos termos do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. 5 - Após o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação da parte exequente, voltem os autos CONCLUSOS.6 – 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:
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 Código: 225289

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 135/146, em que a parte exequente afirma haver saldo 

devedor.

 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6675 Nr: 419-93.1998.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DA CUNHA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO CARLOS P. LEITE - 

OAB:3.400 A, ANTONIO FERREIRA DESTRO - OAB:6390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVIO FERRAZ - OAB:4644

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLY DA CUNHA CINTRA, Cpf: 

32594135100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 428,25 (Quatrocentos e vinte e oito reais e 

vinte e cinco centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 23 de outubro de 2018

Fabio Silva de Oliveira Aut. não

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95031 Nr: 93-16.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FUTURO INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ: 08157796000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 23 de outubro de 2018

Fabio Silva de Oliveira Aut. não

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162113 Nr: 9914-39.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA GATTASS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$524,92 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da sentença de folhas 72/82v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$387,50 (trezentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$137,42 (cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 3373-73.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ATTALA, ESPOLIO DE OLGA ATALA, MIGUEL 

CARLOS TADEU ATALA, DAVID ATALA SOBRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.573,20 (mil quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos), a que 

foi condenado nos termos da sentença de folhas 746/750v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$786,60 (setecentos e 

oitenta e seis reais e sessenta centavos), para recolhimento da guia de 

Custas e R$786,60 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131309 Nr: 10000-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MANFREIN GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2.337 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 43/46v. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 
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centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6039 Nr: 891-31.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOMINGOS PIANTA, CLARINDA 

VENCESLAU DA SILVEIRA PIANTA, ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO GOMES, JOÃO PAULINO 

GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, AGENOR APARECIDO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, MAFALDA LESSI GOMES, MANOEL PAULINO 

GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, 

AGENOR APARECIDO GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES, IVANIR 

SEGANTIN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

503/53v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169722 Nr: 6015-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 277.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 30/30v. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161081 Nr: 8885-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEOPOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A 

MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 92/96. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162075 Nr: 9876-27.2013.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

172/174. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80577 Nr: 7110-74.2008.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CARLINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

217/221v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198160 Nr: 2363-03.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY ROGER LEMOS VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

171/172v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136849 Nr: 6090-43.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA, JOSÉ ELSON PIRES 

DE SOUZA, CELSO FANAIA TEIXEIRA, LUCIA DE LOURDES GONÇALVES, 

ALONSO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO, RÁDIO 

JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

113/113v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 5106-59.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA, JOSÉ ELSON PIRES 

DE SOUZA, CELSO FANAIA TEIXEIRA, LUCIA LOURDES GONÇALVES, 

NILSON PEREIRA, ALONSO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO, RÁDIO 

JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

136/138v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43977 Nr: 2448-72.2005.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8.194-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

226/229. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162079 Nr: 9880-64.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SILVA MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI, PERMUTA 

DIGITAL. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286047, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:OAB/MT 4.991, GUSTAVO 

SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:277279/SP, HELIO GARDENAL CABRERA 

- OAB:102529/SP, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898/SP, LUIZ 

AMAURI BORGHI JUNIOR - OAB:OAB/SP 277.279

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.784,30 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

208/211. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$892,15 

(oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos), para recolhimento 

da guia de Custas e R$892,15 (oitocentos e noventa e dois reais e quinze 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150235 Nr: 8968-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que a Carta de 

Citação/Intimação destinada à parte Requerida foi devolvida. Isso posto, 

nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23.633/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 (...)1 - Sendo assim, este juízo ACOLHE EM PARTE a impugnação em 

comento a fim de afastar a aplicação da multa diária fixada na decisão de 

fl. 106.2 – INTIME-SE a parte executada, por seu advogado e 

pessoalmente, para promover o cumprimento da obrigação de fazer, nos 

exatos termos da decisão de fl. 106.3 – Considerando a existência de 

valor bloqueado nos autos e, uma vez reconhecida a existência de saldo 

remanescente da quantia de R$ 1.644,25, EXPEÇA-SE alvará desse valor 

incontroverso em favor da parte exequente, observando-se os dados 

bancários indicados à fl. 172, bem como da quantia remanescente em 

favor da parte executada, cumprindo, se for o caso, o que dispõe o art. 

450, § 3º, da CNGC.4 – Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca do cumprimento da obrigação de 

fazer, bem como da existência de saldo remanescente, ocasião em que 

deverá apresentar planilha atualizada do débito, pugnando o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.5 – Uma vez que a impugnação ao 

cumprimento de sentença fora parcialmente acolhida, CONDENA-SE a 

parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor das astreintes requeridas no 

pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, 

do CPC, contudo, condenação essa suspensa, na forma do art. 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que DEFERE-SE os benefícios da justiça gratuita 

requeridos à fl. 104 e ainda não apreciados pelo Juízo.6 – Por último, a 

condenação nas penas de litigância de má-fé pressupõe a presença de 

litigante improbo, o que não se verifica tão-somente com a pretensão de 

que seria devido o recebimento da quantia fixada a título de astreinte. 

Logo, INDEFERE-SE o pedido em questão.7 – Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação da parte exequente, voltem os autos 

CONCLUSOS.8 – INTINEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 7406-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 148848

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 199/199-verso, o Juízo DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43122 Nr: 1658-88.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES IATE CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - 

OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, REINADO 

BOTELHO ACCIOLY JÚNIOR - OAB:7581/MT

 Código: 43122

 DECISÃO

1 – Verifica-se que, não obstante as diligências já realizadas, ainda não 

houve o pagamento integral da dívida.

 Diante disso, DEFERE-SE o pedido de fls. 460/460-verso, de modo que 

este Juízo DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – No mais, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo 

com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190894 Nr: 8851-08.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que a parte executada não 

manifestou-se apesar de devidadamente intimada. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze)dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155314 Nr: 2822-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.DOS SANTOS PRADO COMÉRCIO DE 

TINTAS AUTOMOTIVAS ME, ROBSON GEOVANI DOS SANTOS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que apesar de ter sido intimada 

por AR a parte Executada deixou o prazo transcorrer in albis. Sendo 

assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte Exequente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160966 Nr: 8784-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SANT´ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR 

RODRIGUES DA COSTA, LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, MARIANA 

ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR 

- OAB:14374

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça de fls. 322/325, no prazo de 10 (dez) dia, tendo em vista a 

insistência da parte autora na oitiva das testemunhasRuth Maria Paesano 

e Rosely Magalhães de Campos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153545 Nr: 848-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2 – (...)este Juízo DETERMINA a conversão do presente feito em ação de 

execução(...)3 – PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.4 – Considerando que as diversas 

diligências visando à citação do requerido restaram infrutíferas, 

EXPEÇA-SE edital para citação com prazo de 20 (vinte) dias, (...), 

consignando-se as advertências do despacho inicial.Em seguida, 

esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. CONSTE expressamente no 

edital de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo.5 

– Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial dos réus a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.(...)7 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).8 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário(...)10 – Não havendo pagamento da dívida, 

penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.11 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC).12 – CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005402-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIDA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS (RÉU)

MARCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1005402-20.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $50,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]
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->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ELIDA GOMES LEITE Endereço: 

POMPEU DE BARROS, L04 Q08, JARDIM SOLUCAO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCIO BENEDITO DA SILVA 

Endereço: desconhecido Nome: GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos 

e eventuais interessados, na forma do art. 259 do CPC, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos afirmados pela parte autora. conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL:A parte Requerente na qualidade de 

legitima possuidora, pleiteia neste Juízo a sentença declaratória de 

usucapião, nos termos do Art. 1.238, § único do Código Civil. A presente 

demanda tem como objeto um Lote de terreno urbano abaixo descrito. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como 

objeto um lote de terreno urbano, situado no Jardim Solução, “LOTE 04, 

QUADRA 08, com metragem da área de 429,00m² (quatrocentos e vinte e 

nove metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 41.022, Lº 2-X-1, fls. 46. DECISÃO: 1 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

no processo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este 

Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. DECISÃO II:1 – Tendo 

em vista o certificado no id. 15954066, PROMOVA-SE o cancelamento da 

audiência de conciliação. EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, com a 

determinação para o cumprimento das providências consignadas no 

despacho à fl. 43. 2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo 

único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como 

curador especial do executado a Defensoria Pública desta Comarca, que 

deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser 

encaminhado os autos para tal fim. 4 – PROMOVA-SE a citação pessoal 

dos confinantes, cumprindo-se as demais determinações do despacho 

inicial. 5 – Após, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DE FATIMA SEGATTO 

MENDES, digitei. Cáceres Mt , 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 
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necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimado a comprovar a insuficiência 

de recursos, o exequente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia da CTPS muito antiga e desgastada sem 

anotação de emprego formal e comprovantes de internações e 

tratamentos médicos. Ora, a apresentação de carteira de trabalho sem 

anotação não é suficiente para contrariar o fato de que se trata de 

indivíduo que se dispôs a entabular negócio jurídico em valor que supera a 

casa dos milhões de reais, o que por si só denota a inexistência de 

situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Sob outro 

aspecto, em consulta ao sistema RENAJUD detectou-se ser o exequente 

proprietário de inúmeros veículos automotores, bem como através do 

sistema INFOJUD apurou-se que, recentemente, entabulou outro negócio 

jurídico (venda de imóvel urbano), cujo valor foi de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), conforme pesquisas anexas. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). Por fim, caso haja requerimento, 

poderá haver o parcelamento do valor das custas processuais. No caso 

vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, 

§2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte exequente para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 23 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003708-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em audiência realizada perante do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), houve a composição acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo (id. 16089712). O processo veio concluso. É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação 

de sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento de valores na forma consignada no instrumento de acordo. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de outubro de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS PUCCI (RÉU)

OTACILIO VICENTE PUCCI (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em audiência realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC (id. 16090117), houve a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação, bem como a extinção do processo. O processo veio 

concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda 

que após a prolação de sentença de mérito, estando também satisfeitas 

os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, conforme estabelece 

o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de 

outubro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 23 de 

outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 dias, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito anexo, 

inteiro teor da data agendada para realização da pericia, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 23 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 dias, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito anexo, 

inteiro teor da data agendada para realização da pericia, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 23 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Penhora a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 23 de outubro de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))
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MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1007434-32.2017.8.11.0006 Valor da causa: $270,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GISLENE GARCIA 

DE FREITAS Endereço: Rua das Hortências, 216, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLY ROSA 

ALVES Endereço: DNER, 167, Avenida Santos Dumont, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação 

das partes para ciência e manifestação acerca da petição (ID Num. 

16085952), no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001669-46.2018.8.11.0006 Valor da causa: $4,725.00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

PAULO DE SOUZA SILVA Endereço: RUA IPANEMA, 29, VILA NOVA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO 

RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a 

apelação interposta pela parte requerida é tempestiva. Com efeito 

impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, apresente contrarrazões ao recurso interposto. 

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018 Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 23 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002244-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILCA DA SILVA ASSUNCAO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando devolução de "AR". Cáceres-MT, 23 de outubro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001875-94.2017.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EDMAR 

DA SILVA CAMPOS Endereço: Rua Setubal, s/n, Jardim Nova Era, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

7707, - DE 7991 A 8343 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-375 CERTIDÃO RETORNO DOS AUTOS 

IMPULSIONAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Certifico o 

retornou dos autos, acima identificado, do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, promova o cumprimento da 

sentença, no prazo legal, sob pena de arquivamento. Cáceres/MT, 23 de 

outubro de 2018 Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002874-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (ADVOGADO(A))

LORRAINE TEREZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI LUCAS MENDES (REQUERIDO)

 

aguardando devolução de CP

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000501-77.2016.8.11.0006 Valor da causa: $24,036.91 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço: BR 174, 

km 103, a esquerda, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - 

EPP Endereço: RUA JOÃO BATISTA FERRARI, 225, 16 37200065, 

DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 

14406-118 Nome: JOSE CUNHA LEITE Endereço: RUA OTÍLIO MONTEIRO 

DOS SANTOS, 2850, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, 

FRANCA - SP - CEP: 14406-076 Nome: MARIA LEONEL DE PAULA LEITE 

Endereço: RUA OTÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS, 2850, DISTRITO 

INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 14406-076 

Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS POR 

NEGATIVA GERAL IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que os 

embargos foram opostos tempestivamente. (ID Num. 16105549). Por 

corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte exequente, 

querendo, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito impugnação no 

prazo legal. Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005620-48.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RONALDO DE ANDRADE BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando cumprimento de mandado. Cáceres-MT, 23 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001805-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA AMARAL S/S LTDA (EXECUTADO)

EMERSON MARQUES DO AMARAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001805-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: $26,506.63 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA Endereço: 

AVENIDA DAS FLORES, 972, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-172 POLO PASSIVO: Nome: CLINICA AMARAL S/S LTDA Endereço: 

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, SEM NUMERO, SALA 01, CENTRO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: EMERSON MARQUES DO AMARAL Endereço: 

Rua Dona Albertina, 339, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão (ID 

16105114), abaixo transcrita: CERTIFICO E DOU FÉ, que diligenciei nos 

endereços constantes e ali sendo, não foi possível CITAR CLINICA 

AMARAL S/S LTDA E EMERSON MARQUES DO AMARAL, em virtude de 

não LOCALIZA-LO. Segundo informações de Edna de tal (R. José Monteiro 

da Silva,383) e Flávia Helena Ramos (R. Operários), o solicitado mudou-se 

para Vilhena/RO, ignorando seu atual endereço. Dou fé. Cáceres/MT, 23 

de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

E F DA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003382-56.2018.8.11.0006 Valor da causa: $716,626.04 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. 

José Dulce, 234, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: E F DA FONSECA EIRELI - ME Endereço: Rua Padre 

Casemiro, 850, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: EDSON 

FERNANDES DA FONSECA Endereço: Rua Costa Marques, 813, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão negativa (ID Num. 16104874), abaixo transcrita: 

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO extraído 

dos autos nº 1003382-56.2018.8.11.0006, diligenciei até o endereço 

indicado no mandado e lá não foi possível proceder a CITAÇÃO do 

executado E.F.FONSECA EIRELE-ME na pessoa de EDSON FERNANDES 

DA FONSECA uma vez que fui informada pela sua genitora que o 

requerido mudou-se da cidade, não soube informar o endereço. Pelo 

exposto devolvo o mandado em Cartório. Cáceres/MT, 23 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003055-48.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$15,085.69 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTINA DE 

ARAUJO MIRANDA Endereço: Zona Rural - Se, LOTE 50, Sitio Santa Clara, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR 

Endereço: Sitio Nova Canaã, BR 070, depois da Serra do Mangaval, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 202283 Nr: 4828-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY FERREIRA DE SOUZA, DIANICLEY 

MOURA DE SOUZA BALDUINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

p a r t e  a u t o r a  m a n i f e s t a r  a c e r c a  d a 

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line", de 29/08/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10339, de 17/09/2018 e publicado no dia 

18/09/2018. Razão pela qual, encaminho os autos à conclusão para novas 

determinações.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57722 Nr: 4051-49.2006.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ANTUNES MAGALHÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

57722 §!&n7¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 (quinze) DIAS

 AUTOS N.º 4051-49.2006.811.0006

 ESPÉCIE: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ILMA ANTUNES MAGALHÃES DE ALMEIDA

PARTE REQUERIDA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁCERES- MT

ADVOGADOS HABILITADOS NO PROCESSO PRINCIPAL de INSOLVÊNCIA: 

Dr Expedito Figueiredo de Souza, Dr Claudio Palma Dias, Dr Luiz Miguel 

Chami Gattass, Dr Francisco Mariano dos Santos, Dr Maikon Carlos de 

Oliveira, Dr Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, Advogado: Procurador do 

Município de Cáceres e Dra Ryvia Rychelle Maria Joseph Lacerda Sodré 

de Souza

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 DECISÃO/DESPACHO: ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR 

RIGOROSAMENTE TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, 

DEVENDO PARA ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da 

petição de fls. 583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva 

autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o 

aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em 

seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – 

desentranhamento da petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão 

Miura & Filhos Ltda e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, no 

prazo de dez dias. 2.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 3 – desentranhamento da petição de fls. 

664/684 apresentada por Mariana Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O 

Boticário) e respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao 

interessado proceder o aditamento que entender pertinente, especialmente 

apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, 

intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, 

no prazo de cinco dias; 3.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e 

Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 4 – 

desentranhamento da petição de fls. 685/673 apresentada por J. K. 

Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 4.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 5 – 

desentranhamento da petição de fls. 674/677 apresentada por Jose Luiz 

Lucatelli e respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao 

interessado proceder o aditamento que entender pertinente, especialmente 

apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 5.1 – Em seguida, 

intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, 

no prazo de cinco dias; 5.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e 

Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 6 – 

desentranhamento da petição de fls. 680/682 apresentada por Dismobras 

Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S/A e respectiva 

autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o 

aditamento que entender pertinente, especialmente apresentar o título 

executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. 7 – desentranhamento da petição de 

fls. 683/692 apresentada por Alvasir Ferreira de Alencar e respectiva 

autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o 

aditamento que entender pertinente, especialmente apresentar o título 

executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. 8 – a extração de cópia das fls. 

117/120 e 115/116 dos autos de execução em apenso sob código nº 9724 

e e respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao 

interessado proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de 

dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se cumpriu e, 

eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 
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prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 22 de outubro de 2018.

Solange Biscaro Marques

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 3062-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência agendada sessão de conciliação/Mediação 

nestes autos para o dia 03/12/2018, às 14h30min .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 6085-26.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

279/283. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166271 Nr: 3277-38.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL CEDROBOM LTDA, JOSÉ 

MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE 

MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5490

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$5.382,76 (cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da decisão de folhas 517/518. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$2.749,49 (dois 

mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$2.633,27 (dois mil seiscentos e trinta e 

três reais e vinte e sete centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165782 Nr: 2840-94.2014.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, JOSÉ 

MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE 

MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$5.787,11 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos), 

a que foi condenado nos termos da decisão de folhas 496/497. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$2.951,67 (dois mil 

novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$2.835,44 (dois mil oitocentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23636 Nr: 4292-62.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NAZARINO DE CAMPOS, Cpf: 

14056798168, Rg: 035257, brasileiro(a), casado(a), servidor 

público(funasa). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,28 (Quinhentos e vinte e cinco reais e vinte 

e oito centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 23 de outubro de 2018

Fabio Silva de Oliveira Aut. não

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166282 Nr: 3287-82.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 

JOSÉ MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA 

ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, Giorgio Aguiar da Silva - OAB:14.600, MÁRIO RIBEIRO 

DE SÁ - OAB:2521

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.811,56 (mil oitocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da decisão de folhas 610/611. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$905,78 (novecentos e 

cinco reais e setenta e oito centavos), para recolhimento da guia de 

Custas e R$905,78 (novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165783 Nr: 2841-79.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA MARIA VIERIA DE MOURA, RODOLFO 

VALENTINO JOSE DE MOURA, JOSÉ MARCIO DE MENEZES, JAIR DE 

OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6595/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$3.535,00 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais), a que foi 

condenado nos termos da decisão de folhas 557/558. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$1.825,61 (mil oitocentos e vinte e 

cinco reais e sessenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

Custas e R$1.709,39 (mil setecentos e nove reais e trinta e nove 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166269 Nr: 3275-68.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SILVA, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT, SERGIO 

DONIZETI NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 
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R$1.814,12 (mil oitocentos e quatorze reais e doze centavos), a que foi 

condenado nos termos da decisão de folhas 661/662. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$907,06 (novecentos e sete reais e 

seis centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$907,06 

(novecentos e sete reais e seis centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132247 Nr: 988-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, DIOBALDO 

FERREIRA GOMES, LOURENÇO FERREIRA GOMES, ORIVALDO FERREIRA 

GOMES, NAIR FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.344,68 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

365/366. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$672,34 

(seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$672,34 (seiscentos e setenta e dois 

reais e trinta e quatro centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178349 Nr: 1189-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$3.613,72 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 58/61v. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$1.806,86 (mil 

oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$1.806,86 (mil oitocentos e seis reais e oitenta e seis 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 235910 Nr: 5172-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA 

- OAB:6.848-MT, VIVIANE ARAUJO BATISTELLA - OAB:18.967-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 
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como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49779 Nr: 6895-06.2005.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO CEBALHO POUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20 (VINTE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 
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Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 6897-73.2005.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 
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foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49778 Nr: 6894-21.2005.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CECILIO SONAQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 
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de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 6896-88.2005.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 
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dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 230726 Nr: 1660-04.2018.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 

ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 
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manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9724 Nr: 259-97.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15 (QUINZE)

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA INSOLVENTE E DEMAIS CREDORES Evanildo 

Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; 

Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria 

Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova Feira; 

Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das Tintas; 

Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA DECISÃO DE FLS. 15/19, abaixo descrita, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE 

TODAS AS DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA 
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ESCLARECER SE PROCEDEU: 1 – desentranhamento da petição de fls. 

583/596 apresentada por Aldo Paeano Leite e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias. 1.1 – Em seguida, intimem a 

Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo 

de cinco dias; 1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. 2 – desentranhamento da 

petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão Miura & Filhos Ltda e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo de dez dias. 2.1 

– Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 2.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 3 – 

desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 3.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 4 – desentranhamento da petição de fls. 

685/673 apresentada por J. K. Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias. 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais 

Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 4.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 5 – desentranhamento da petição de fls. 

674/677 apresentada por Jose Luiz Lucatelli e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no prazo 

de dez dias. 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via 

edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco dias; 5.2 - 

Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo. 6 – desentranhamento da petição de fls. 

680/682 apresentada por Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 6.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 6.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 7 – 

desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias. 7.1 – 

Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE para 

manifestarem, no prazo de cinco dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o 

Administrador e Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. 8 – 

a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de execução 

em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como habilitação 

de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender 

pertinente, no prazo de dez dias. 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e 

demais Credores, via edital/DJE para manifestarem, no prazo de cinco 

dias; 7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público 

para manifestação, no mesmo prazo. Igualmente deverá certificar se 

cumpriu e, eventualmente tendo, cerificar quando estipulado: “Paralelo ao 

cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os Credores, 

Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da 

pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos antes 

descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro geral de 

credores, no prazo de 15 dias”.(...) Em substituição, e nos termos do art. 

761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que 

representa parcela considerável dos créditos de Credores descritos no 

pedido inicial, para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso 

de desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73).(...) Intime o 

Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar todos os 

atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73) (...) Extraia 

cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 288, 

292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e autue 

como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito Figueiredo 

de Souza para prestar propriamente conta de sua administração, com 

descrição pormenorizada, especialmente da destinação dada aos 

alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter recebido, deverá no 

mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com a juntada da 

prestação de contas, intime o novo Administrador e demais Credores, via 

DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso para 

julgamento. (...) Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao 

Administrador e Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga 

para qualquer parte, enquanto não esgotado prazo comum para 

manifestação dos credores interessados. (..) Determino ainda a expedição 

de mandado para intimação do atual locatário para que no prazo de cinco 

dias proceda o depósito em conta vinculada ao juízo de todos os meses 

de alugueres, desde a data do início do contrato, até a presente data. 

Acaso não demonstre o depósito, EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE 

DESPEJO e retorne concluso para adoção de outras medidas pertinentes 

para recuperação do ativo da Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc 

... Nesse caso, deverá o Administrador proceder todas as medidas legais 

pertinentes para resguardo dos interesses da Insolvente e os 

credores/massa.(...)Proceda a escrivania a habilitação de todos os 

Advogados que peticionam na defesa do interesse dos credores para 

intimação de todos os atos aqui praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 

633/634, 665, 687, 675 e 684). Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional 

Ltda na qualidade de terceira interessada (fls. 407/408.No mais:- como a 

petição intitular de embargos de declaração de fls. 755/775 apresenta 

argumentos relacionados propriamente a irresignação e prestação de 

contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada no autuado de 

prestação de contas. No que tange a petição de fls. 776/777 o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria liberado valores dos 

alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr José Olivâ de Santana. 

Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo apontado – código 

138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura como 

Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador Judicial o 

Dr José Olivã de Santana.Nos autos de recuperação judicial foi arbitrado 

honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos lá 

efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial.Os valores lá levantados 

foram para pagamento dos honorários periciais.Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso.No expediente de fls. 

845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da comissão 

por não estar em conformidade com a legislação que regulamenta a 

profissão.Melhor analisando a matéria, é de acolher o pedido de 

majoração, em conformidade com os fundamentos por eles apresentados, 

notadamente a existência de legislação fixando percentual mínimo de 5 %. 

Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da comissão para 5 

%.Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004291-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

AGUINALDO JOSE DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004291-35.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AGUINALDO JOSE DO CARMO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Diante 

da ausência de contestação, decreto a revelia da Requerida. Como a 
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revelia não tem caráter absoluto e não afasta o ônus do Autor em provar 

fato constitutivo de seu direito, oportunizo manifestar quanto o interesse 

na produção de provas, assim como: - apresentar cópia legível dos 

supostos comprovantes de pagamentos; - apresentar todos os 

comprovantes de pagamentos de todos boletos, como exemplo o de id. 

Num. 8833150; - explicar pormenorizadamente todas às operações 

realizadas, com detalhamento e explicação em que consiste "A vender", e 

"vendido" - id. 8831866 e "transferência". Em tal explicação, deverá 

informar todos as cotas alienadas, destacando a existência de várias 

anotações de vendidos e comprados por Onscarmo1, com indicação do 

valor, anotação esta que contrasta com a alegação de que nunca obteve 

nenhum proveito financeiro, fato inclusive corroborado com a inclusão em 

malha fina da Receita Federal por ocultação/esquecimento de indicação de 

valores recebidos Desde já esclareço que eventual procedência ficará 

condicionada a efetiva comprovação de valores investidos junto à 

Requerida. Fixo prazo de 20 dias. Caceres, 23 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Vistos etc. O processo está aguardando a realização de 

audiência designada para a data de amanhã (24 de outubro de 2018). 

Ocorre que sobreveio manifestação da Requerida solicitando a 

redesignação de audiência sob o argumento de que não esta em 

condições físicas e psicológicas e encontra-se incapacitada para o 

comparecimento ao ato designado – id. Num. 16060920. Para tanto, juntou 

atestado médico (id. Num. 16060934). A parte Requerida manifestou no id. 

Num. 16098971, pugnando pela manutenção da audiência na data 

agendada e indeferimento do pedido. Pois bem. Este Juízo entende que 

não há justo motivo para a redesignação de audiência. O atestado 

apresentado em última análise é lacônico, pois apenas faz menção 

genérica da necessidade de “cuidados especiais”, com indicação 

expressa apenas da ocorrência de oscilação de humor, este fator não 

impeditivo para a realização da audiência. Ademais, não existe qualquer 

declaração médica de que a Autora encontra-se com a sua capacidade de 

locomoção comprometida, assim como de sua capacidade de 

discernimento e de compreensão da realidade. Deve-se ainda ser acolhida 

a ponderação apresentada pelos Requeridos no que tange à ausência de 

especialidade da profissional em atestar incapacidade em área médica 

diversa de sua especialidade. Por não vislumbrar fundamento plausível no 

relato médico, o pedido deve ser indeferido. Eis a orientação 

jurisprudencial sobre a questão: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO EM 

AUDIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. - Hipótese em que 

o réu foi devidamente citado e deixou de opor contestação ao feito, 

tornando-se revel. Ainda, intimado a comparecer à audiência, o 

demandado deixou de fazê-lo sem apresentar justificativa adequada. Os 

atestados médicos acostados pelo patrono do requerido tão-somente 

comprovam que esse sofre hipertensão, não estando atestado que a 

doença impossibilitava a sua apresentação naquele ato judicial ou que 

teria algum compromisso médico naqueles mesmos dia e hora. - Não há 

que se falar em nulidade da sentença, porquanto oportunizada a defesa 

do réu.” (Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 50584193720144047000 PR 5058419-37.2014.404.7000. Relatoria da 

Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein. Julgado em 12.04.2016). Assim 

sendo, ausente a prova de incapacidade de locomoção da Autora, ou de 

compromisso médico em data/horário concomitante à data da audiência, 

bem como ausente qualquer disposição médica no sentido de que o 

estado de saúde do réu não o permite submeter-se ao ato designado 

neste feito, o pedido deduzido pelos requeridos no sentido de que a 

audiência seja redesignada deverá ser INDEFERIDO. MANTENHO, portanto, 

a audiência designada para a data de amanhã (24/10/2018). Postergo à 

análise do pedido de revogação da tutela por ocasião da audiência. Desde 

já saliento que é dever da parte em acompanhar os atos do processo, e 

não será acolhido qualquer argumento no sentido da intimação deste não 

ser efetivado anteriormente no DJE. Cabe consignar que a audiência já 

agendada e mantida, e somente existindo decisão expressa 

cancelando/redesignando é que justifica qualquer postura da parte em 

deixar de comparecer ou trazer suas testemunhas. Intimem-se, inclusive 

por telefone. Cáceres/MT., 23 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004379-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

ROSA BARRANCO LADEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004379-73.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSA BARRANCO LADEIA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A ROSA BARRANCO LADEIA solicita a liquidação de 

crédito oriundo de sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. A autora alega que em 17 de junho de 2013 

firmou dois contratos com a Requerida, a fim de prestar serviços de 

publicidade de comunicação, na forma de marketing multinível binário, na 

condição de “ADcentral FAMILIY”, tendo desembolsado a quantia de R$ 

6.127,50 reais, onde foram criadas duas contas em seu CPF. Afirma que 

posteriormente a Justiça declarou a nulidade de todos os contratos, além 

do restabelecimento dos contratantes ao estado anterior à contratação, a 

ser apurado através de liquidação. Frisou que não recebeu nenhum valor 

durante sua participação no negócio. Postulou, ao final, a apuração de seu 

crédito atualizado, no valor de R$ 13.406,81 reais. A petição inicial foi 

instruída com os documentos de ids. Num. 9047339, Num. 904734, Num. 

9047357, Num. 9047360, Num. 9047372, Num. 9047376, Num. 9047396, 

Num. 9047403, Num. 9047411, Num. 904741, Num. 904742, Num. 9047474 

Citado – id. Num. 11859237 a Requerida não apresentou defesa – id. Num. 

12298054, tendo a Autora em duas ocasiões postulado pelo julgamento 

antecipado da lide – id. Num. 12300989 e Num. 12984826. Eis o relatório. 

Decido. O feito versa sobre liquidação de sentença, que segue o rito 

comum, conforme art. 509, II, do CPC, ante a necessidade do autor alegar 

e provar fatos novos, que não fizeram referência à ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. Na ação civil pública 

proferida e que embasa a demanda foi decidido: “...”Diante dos 

fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias 

de te rm inadas  na  Sen tença  p ro fe r ida  nos  au tos  n º 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 
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título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 

existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a autora alega que se tornou divulgadora em 17 de junho de 2013, quando 

comprou dois planos AdCentral Family, ao preço total de R$ 6.127,50 

reais. Diz que não recebeu nenhum valor a título de participação na rede 

Telexfree. Os documentos apresentados, especialmente o de id. Num. 

9047339 demonstram parcialmente o alegado, e atesta a 

compra/pagamento em favor da Ré da quantia de R$ 3.063,75 (três mil e 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 17/06/2013. Por 

outro lado, não existe a apresentação de qualquer prova acerca da 

aquisição do segundo plano conforme alegado. Dada a natureza da 

sentença a liquidar decisão em ação coletiva -, incumbia à parte autora 

provar minimamente a existência e o valor total do crédito reclamado an 

debeatur e quantum debeatur. E é certo que a singularidade da causa não 

permite a adoção de presunções. Com efeito, a demandada é, na prática, 

menos que uma massa falida, porque inteiramente proibida de operar, 

totalmente esvaziada, cujo patrimônio se restringe aos valores bloqueados 

no bojo da ação coletiva em referência. E sua estrutura de resposta às 

ações contra si ajuizadas foi abandonada, como se pode perceber dos 

casos semelhantes distribuídos a esta unidade jurisdicional, todos sem 

efetivo contraditório. Nessa ambiência, o emprego de presunções 

procedimentais, além de desconsiderar a realidade, desigualaria os 

milhares de liquidantes Brasil afora e propiciaria fraudes diversas, 

contrariando a razoabilidade e as exigências do bem comum. De mais a 

mais, as presunções processuais não são absolutas e não exoneram o 

autor do ônus de apresentar elementos materiais mínimos capazes de 

indicar a probabilidade do fato alegado, tais como seriam os comprovantes 

das operações bancárias necessariamente deflagradas para proceder às 

transferências de valores entre as partes, dados que não foram 

apresentados integralmente através de extrato bancário ou coisa que o 

valha. E não soa pertinente com os limites da causa a produção de prova 

testemunhal injustificada. Portanto, a procedência deve ser parcial e 

adstrita e embasada na prova apresentada. Portanto, reputa-se 

demonstrado não apenas que a autora ingressou na rede Telexfree na 

condição de divulgador, como também que para tanto despendeu R$ 

3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), que 

devem lhe ser restituídos em cumprimento ao que determinou a sentença, 

sem qualquer abatimento face ao não recebimento de valores. Conforme 

determinou o título judicial, o valor acima referido estará sujeito à correção 

monetária pela INPC, a contar da data do pagamento, qual seja, 

17/06/2013, e de juros de 1% ao mês, desde a citação da ré na ação 

coletiva, o que se efetivou em 29 de julho de 2013. Sob tais fundamentos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que Rosa Barranco Ladeia 

celebrou negócio jurídico com Ympactus Comercial Ltda (telexfree) e que, 

por isso, está abrangido pelos termos da sentença proferida na ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e tem crédito a receber da ré, no 

valor de R$ R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), sujeito a correção monetária pelo INPC desde o pagamento 

efetivado (17/06/2013) e a juros de mora de 1% ao mês, desde 29 de julho 

de 2013. Declaro extinto o processo, com análise do mérito (art. 487, I, 

CPC). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito liquidado, considerando para tanto que a matéria versada 

na ação não é complexa e que o processo tramitou rapidamente. Após o 

trânsito em julgado, contem-se as custas processuais e intime-se a parte 

ré para pagamento em quinze. Não pagas, adotem-se as providências 

estabelecidas pela Corregedoria. Intime-se. Em não havendo outras 

solicitações no prazo de quinze dias, arquivem-se. Caceres, 23 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001589-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ATANAZIO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001589-82.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ATANAZIO DE ASSUNCAO RÉU: RENATO ARANTES, ANA CRISTINA 

CURY ARANTES Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada 

por ATANAZIO DE ASSUNÇÃO em face de RENATO ARANTES e ANA 

CRISTINA CURY ARANTES, pelas razões fáticas e de direito contidas na 

inicial de id. Num. 12567278. Em síntese, alega a requerente que possui 

como seu o imóvel usucapiendo, sendo 01 (um) lote de terreno urbano 

situado no Loteamento denominado Jardim Cidade Nova, quadra 17, lote 

07, com área de 369,00 m², registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Cáceres/MT sob a matrícula n. 86, às fls. 18-H do livro n. 02. Sustenta 

ser possuidor de boa fé e que está na posse direta do bem desde 05 de 

janeiro de 1982 quando adquiriu o imóvel através do termo de 

transferência feito entre os proprietários Loteadores da Agropecuária 

Progresso Ltda e o Autor. Ao final postulou pela procedência. Instruiu a 

inicial com os documentos de id. Num. 12567374, Num. 12567382, Num. 

12567401, Num. 12567412, Num. 12567430, Num. 12567441, Num. 

12567812, Num. 12567816, Num. 12567828 e Num. 12567834. A inicial foi 

recebida, onde foi determinada a citação dos requeridos, ora proprietários 

do imóvel usucapiendo, dos confinantes e a notificação das fazendas 

públicas da União, Estado e Município. Os requeridos ofereceram 

manifestação não se opondo a pretensão inicial – id. Num. 12947942. O 

Autor manifestou pelo julgamento antecipado – id. Num. 1305147. As 

Procuradorias do Estado – id. Num. 13345969 e do Município de Caceres - 

id. Num. 15347037 manifestaram a inexistência de interesse na lide, por 

outro lado, a Procuradora da União não se manifestou apesar de ter sido 

devidamente intimada. Os confinantes do imóvel foram citados, porém 

deixaram de apresentar resposta – id. Num. 12939241. Edital de citação 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foi 

expedido. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA ajuizada por 

ATANAZIO DE ASSUNCAO em face de RENATO ARANTES e ANA 

CRISTINA CURY ARANTES. Não carecendo o feito de instrução probatória, 

uma vez que a matéria de fato já está devidamente comprovada nos 

autos, o julgamento antecipado da lide se impõe. Ademais, vale dizer que 

"O mérito da causa é julgado no momento devido. Sendo o caso de 

julgamento imediato, qualquer demora em examinar o mérito importa em 

violação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, 

LXXVIII, CRFB), porque implica em dilação indevida na resolução da 

causa." (In Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Marinoni, 

Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel - Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição: 

2012. Pág. 330). Portanto, passo ao julgamento, na forma dos art. 353 c/c 

art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Do mérito. A 

pretensão do requerente merece ser julgada procedente, senão vejamos. 

A área usucapienda é matriculada perante o CRI de Cáceres/MT sob o n. 

86, às fls. 18-H, localizado No LOTEAMENTO JARDIM CIDADE NOVA, 

“LOTE 07, QUADRA 17, com área total de 369,00 m². Para que se tenha o 

usucapião extraordinário, é necessário a comprovação dos requisitos 

exigidos pelo artigo 1238 do Código Civil, que dispõe: “Art. 1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Veja-se, pelo artigo ora em comento, que o Novo Código Civil reduziu o 

tempo da posse para quinze (15) anos, uma vez que o Código Civil de 

1916 mencionava que para aquisição da posse de imóvel por meio de 

usucapião extraordinário, o possuidor teria que provar 20 anos. As 

provas apresentadas pelo Autor demonstram que atendeu exigências 

legais. Com efeito resta incontroverso que o Autor adquiriu o imóvel dos 

Requeridos desde 1981, tendo juntado comprovante de recibo de 

pagamento pela aquisição. Ademais, tal fato não é negado pelos 

Requeridos, inclusive manifestaram favorável à pretensão. As fazendas 

públicas devidamente intimadas a se manifestarem informaram ao Juízo 

que a área pleiteada não pertencer a nenhum ente público, razão pela qual 

o pedido se mostrou juridicamente possível. A propósito, citados os 

confrontantes e eventuais interessados e Requerido, por edital, nenhuns 

vieram em Juízo trazer impedimentos para a procedência do pedido, 

deixando transcorrer in albis o prazo para resposta. Deste modo, e não 

havendo oposição à posse mansa e pacífica do requerente por mais de 15 

anos, nos termos do artigo 1243 do Código Civil (CC/1916, art. 552), 

reconheço o domínio sobre o imóvel usucapiendo, obtido em razão da 

prescrição aquisitiva pelo decurso do tempo. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO o 

domínio do imóvel descrito na inicial nome de ATANAZIO DE ASSUNCAO. 

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários 

advocatícios, eis que não deram causa ao ajuizamento da ação. Sem 

custas, considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, 

sendo extensível aos atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE 

NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS 

RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. 

PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida 

pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à 

atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não 

ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os 

"reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela 

expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 

5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 

11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7). RELATORA:MINISTRA 

ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI 

ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) 

RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS 

TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES 

XAVIER INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido”. P.R.I. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, determinando que 

se proceda o registro do imóvel em nome de ATANAZIO DE ASSUNCAO. 

Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003505-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY KAROLINE MUNHE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003505-88.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCELLY KAROLINE MUNHE DA SILVA SANTOS, SUELLEN CATHERINE 

DA SILVA SANTOS RÉU: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE CÁCERES Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por 

MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DA SILVA SANTOS e SUELLEN 

CATHERINE DA SILVA SANTOS. Em síntese afirmam que após serem 

registradas sua genitora Nelia da Silva teve reconhecimento de sua 

paternidade, passando a se chamar Nelia da Silva Andrade, bem como 

ocorrerá correção do nome da avó materna Joana da Silva para Angela 

Joana da Silva. Sustentam ainda que em razão da mudança de nome da 

Genitora desejam substituir o nome de família SILVA por ANDRADE. Já 

Suelen visando preservar à identidade de família deseja incluir o 

patronímico MUNHÊ, situação atendida para sua irmã e Autora Marcelly. 

Juntaram os documentos de id. 8007384, 8007390, 8007409 e 9472590. O 

Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável pela retificação do 

registro de nascimento das autoras (id. 9768283). Foi requisitado certidão 

de antecedentes, vindo a resposta no doc. de id. Num. 12615712. Após, 

vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de 
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Retificação de Registro Civil, promovida por MARCELLY KAROLINE MUNHÊ 

DA SILVA SANTOS e SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS, em que 

busca a alteração do sobrenome da sua genitora devido ao 

reconhecimento de paternidade, passando para NELIA DA SILVA 

ANDRANDE, bem como a correção do nome de sua genitora JOANA 

SILVA, passando a constar como ANGELA JOANA DA SILVA. Analisando 

o presente feito, verifico que o mesmo tem observado todas as 

formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas. Outrora, não há necessidade de maior 

dilação probatória, cabendo nos autos o julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do CPC, eis a matéria fática restou 

plenamente esclarecida, e sendo a prova documental satisfatória para 

julgamento do mérito. Alicerçado no conjunto probatório colhido nos autos, 

verifico que a pretensão das Autoras deve ser acolhida. No assento de 

nascimento das autoras consta como sendo filhas de Nelia da Silva 

Santos e avó materna Joana da Silva. Posteriormente a Genitora teve 

reconhecimento de sua paternidade passando a se chamar NÉLIA SILVA 

DE ANDRADE, com inclusão do nome do genitor no assento de 

nascimento, sendo: JOSÉ PAULINO DE ANDRADE – doc. id. Num. 8007409. 

Consta ainda em tal documento correção do nome da avó materna das 

Autoras para Joana Angela da Silva. A correção inclusive já consta o doc. 

de id. Num. 8007409. No que tange ao pedido de retificação em razão das 

retificações/correção do nome da Genitora e avó materna, a prova 

documental corrobora plenamente como alegado. Assim, a alteração deve 

ser realizada nos registro de nascimento das Autoras a fim de estar 

compatível com o nome correto de sua mãe e de sua filiação materna. 

Além da correção a Requerente Suellen visando preservar a identidade de 

família deseja a inclusão do patronímico “Munhê”, como já assegurado 

para sua irmã e Autora Marcelly. Tal patronímico é de origem da avó 

paterna Sra Maria Amelia Munhe dos Santos. O art. 16 do Código Civil 

preconiza que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o 

prenome e o sobrenome. Este, também denominado nome de família e o 

sinal que identifica a procedência da pessoa, indicando a sua filiação ou 

estirpe. A pretensão merece acolhimento por todos os aspectos, seja pela 

legalidade – direito subjetivo de ter o sobrenome de família por representar 

signo de identidade social, porque situando o portador como membro de 

determinado grupo familiar/traço histórico de sua estirpe e individualização 

social e a expressa manifestação da pretendente, além de assegurar o 

princípio da igualdade, já que sua irmã e coautora já tem tal designativo. 

Por fim, pretendem as Autores a substituição do patronímico SILVA por 

ANDRADE. Como dito, a Genitora foi registrada com o nome Nelia da Silva 

Santos, e posteriormente ao reconhecimento de sua paternidade passou a 

se chamar Nelia Silva de Andrade. O sobrenome Silva é proveniente da 

avó materna e com as alterações, desejam substituir e incorporar o nome 

de família do avô paterno “Andrade”. No caso o pedido preserva a 

identidade de família dos genitores, única razão para afastar qualquer 

pretensão de mudança. Por tal razão, não vislumbro qualquer impedimento 

ou vedação em acolher e atender o desejo das Autoras. Ademais, não há 

qualquer indício que as referidas alterações possam prejudicar direitos de 

terceiros. Deste modo, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, determinando a retificação do registro de 

nascimento das Requerentes: MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DA SILVA 

SANTOS (registrado no Livro 108, fls. 111, sob termo: 55.154) e SUELLEN 

CATHERINE DA SILVA SANTOS (registrada no Livro A- 97, fls. 200-v, sob 

a termo: 43.114, matrícula 0652430155 1991 1 00097 200 0043114 79), 

para incluir o nome do avô materno JOSÉ PAULINO DE ANDRADE, bem 

como retificar o nome da genitora e da avó materna, devendo constar, 

respectivamente, NÉLIA SILVA DE ANDRADE e JOANA ÂNGELA DA 

SILVA. Julgo ainda procedente o pedido para alterar o assento de 

nascimento, com a substituição do nome de família “Silva” por “Andrade” e 

acrescentar o patronímico “MUNHÊ” no nome da Autora Suelen, passando 

às mesmas a se chamarem MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DE ANDRADE 

SANTOS e SUELLEN CATHERINE MUNHÊ DE ANDRADE SANTOS.. 

Intime-se a Defensoria Pública. Dê-se vista ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação para cumprimento 

junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Caceres-MT, e 

posteriormente arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ressalto 

que o ofício deve ser instruído de cópias da inicial e sentença e devem ser 

encaminhados juntamente com os respectivos documentos. Cumpridas as 

formalidades legais, arquive-se. Caceres, 23 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000033-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESCOLASTICA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAEC - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CACERES (RÉU)

BRUNO CORDOVA FRANCA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Decido: (a) Receber o presente cumprimento de decisão 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 NCPC; (b) 

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, forte no art. 535 NCPC; 

(c) Não sendo impugnada, expeça-se o RPV, na forma do art. 535, § 3.º, II 

NCPC; (d) Deixo de fixar honorários nesta fase por expressa vedação do 

art. 85 § 7.º CPC; (e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006274-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão de Arbitragem do 36 FIPe de Cáceres (REQUERIDO)

Secretário de Industria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto por 

RICARDO AMBRÓSIO CURVO contra ato do Secretário de Indústria e 

Comércio, Meio Ambiente e Turismo, e Comissão de Arbitragem do 36.ª 

Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres – MT, no qual 

impugna o resultado administrativo do festival. Segundo afirma, em 11 de 

junho de 2017 realizou-se no município de Cáceres-MT, o torneio de pesca 

esportiva embarcada motorizada referente ao 36º Festival Internacional de 

Pesca Esportiva do mencionado município e que entre as diversas 

premiações oferecidas aos vencedores da supramencionada competição. 

Nos termos do regulamento oficial do 36º FIPe, em seu art. 61, a 

pontuação atribuída para o centímetro das espécies Pintado, Cachara e 

Jaú, foi de 70 (setenta) pontos por centímetro. Assim, multiplicando os 

fatores de pontuação dos supramencionados pescados, verifica-se que o 

peixe fisgado pela equipe do Impetrante possui a pontuação de 5600 

(cinco mil e seiscentos pontos) enquanto o peixe fisgado pela equipe 

considerada como campeã, possui a pontuação de 4550 (quatro mil, 

quinhentos e cinquenta pontos). Com isso, o impetrante interpôs recurso 

administrativo, requerendo a reconsideração da decisão. Porém, o recurso 

administrativo foi indeferido, ao fundamento de que houve mudança no 

regulamento que foi informada e entregue aos participantes no momento 

da entrega dos Kits de Pesca, com o que não concorda, razão pela qual 

se volve perante este Juízo. Liminar postergada para após as 

informações. O Município de Cáceres apresentou resposta, sustentando 

que o regulamento oficial entregue ao impetrante e sua equipe foi clara 

quanto à pontuação de cada espécie de peixe, não podendo nem mesmo 

alegar desconhecimento, pois, conforme já dito os kits de pesca contendo 

o regulamento oficial foi entregue a sua equipe, sendo recebida mediante 

contra-recibo. Assim, o impetrante e sua equipe tomou ciência no momento 

da anotação de sua pontuação ao assinar o registro na ficha de 

pontuação nº 0383, apresentada pelo fiscal que efetuou a conferência do 

peixe capturado. Parecer ministerial pela denegação da segurança. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre 

pedido de segurança impetrado por RICARDO AMBRÓSIO CURVO contra 

ato do Secretário de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, e 

Comissão de Arbitragem do 36.ª Festival Internacional de Pesca Esportiva 

de Cáceres – MT, no qual impugna o resultado administrativo do festival. É 

caso de denegação da segurança. Pacificado na doutrina e na 

jurisprudência pátria que o controle externo do certame público pelo Poder 

Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE do procedimento, 

não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo. Consigna-se, 

ainda, que na ausência de legislação que regule as normas gerais de 

concursos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do 

Município de Cáceres, as normas do edital se tornam a regra do certame. É 

sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 107 de 904



PARTES. O poder público exibe suas condições e o interessado, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do 

princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação ao edital. 

E, na espécie, o certame público é regido pelo regulamento oficial do 36º 

FIPe e suas alterações, que se deram antes do certame público. Dos autos 

que a equipe do impetrante não alcançou a nota necessária para ganhar o 

torneio de pesca. Ainda, é inegável que o requerente tinha plena ciência 

das regras do concurso, já que entregues à equipe juntamente com o kits 

de pesca. Assim, é incontroverso que dentro das regras estabelecidas, o 

impetrante não faz jus à sua pretensão, não havendo, ao certo, qualquer 

ilegalidade praticada pela Administração Pública a ser sanada por esta via 

mandamental. É da jurisprudência: Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 

DO SUL. REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO 

GABARITO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA DECISÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. 

INOCORRÊNCIA. PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA É NECESSÁRIA 

A DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PORQUE 

A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO 

DEVE LIMITAR-SE AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E 

OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL, VEDADA A 

ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA PARA A 

FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DAS QUESTÕES. Apelação desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70075528737, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19/09/2018). Por 

oportuno, diga-se que a alteração dos critérios adotados em edital em 

sede de ação, como pretende a exordial, desprestigia todos os candidatos 

que preencheram os requisitos normativos e lograram êxito, criando uma 

situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. Ainda, 

consigna-se que o impetrante não impugnou os itens do edital do certame 

público, em momento adequado, deixando para fazê-lo nesta oportunidade 

com a intenção apenas de alterar as regras para se beneficiar, o que é 

ilegítimo, além de não possuir respaldo legal. Dessa forma, não havendo 

censura a ser feita à administração pública, a denegação da ordem é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o 

processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; 

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); 

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo; (e) Às providências. (f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte vencedora para requerer o que entender 

pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005486-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLARA MENDES BAPTISTA (AUTOR(A))

TANIELLY PASTICK ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 23/01/2019 13:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007773-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 04/02/2019 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005499-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

EDIMARA BORDIN SALGADO OAB - MT20785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 29/01/2019 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139439 Nr: 9043-77.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CORREIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração de fls. 43 SÃO 

TEMPESTIVOS, assim, com fulcro no art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

impulsiono os autos INTIMANDO O EXECUTADO, por meio de seu 

advogado, para que apresente resposta ao embargos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140996 Nr: 10655-50.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 7972-16.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140594 Nr: 10239-82.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72328 Nr: 9707-50.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUIRINA FRANCELINA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 50101 Nr: 7192-13.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140840 Nr: 10493-55.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PAISANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130723 Nr: 9394-84.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO GOMES DE A. SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94127 Nr: 9229-71.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES GASQUES, MARIA INEZ 

SANTOS GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSIMARA ALMEIDA 

BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Wilsimara Almeida Barreto Camacho, OAB/MT 7061 fez carga destes 

autos em 11.10.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, 

nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93403 Nr: 8498-75.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONERES SANTOS CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140708 Nr: 10359-28.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA FERREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134729 Nr: 3756-36.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO HOTEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83612 Nr: 10007-75.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130989 Nr: 9672-85.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152044 Nr: 10979-06.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MARTINS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 195630 Nr: 822-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE DE FATIMA PACHORI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres-MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos foram remetidos equivocadamente à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, quando deveria ter sido 

remetida à Procuradoria Geral do Município de Cáceres. Assim, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Excelentíssimo Procurador 

Geral do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 03(três) dias, os 

devolva a esta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 1303-20.2001.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 

MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA, por meio de seu advogado, para que também se manifeste 

quanto ao teor de fls. 1181/1211, no prazo de 10 (dez) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178051 Nr: 1027-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO O REQUERIDO, por 

meio de seu advogado, para que apresente suas alegações finais no 

prazo de 15 dias, conforme determinado às fls. 1235.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181795 Nr: 3397-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVADOR DA SILVA, DECIANA 

NOGUEIRA GALVÃO, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, WALTER KLAUS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 110 de 904



RIEGER, SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO, JOELSON SANTANA 

RODRIGUES PEREIRA, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA, 

ADVANCED-ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA, AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

181795 §!32¢¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 3397-47.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA e DECIANA 

NOGUEIRA GALVÃO e SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO e JOSÉ 

ELSON PIRES DE SOUZA e JOELSON SANTANA RODRIGUES PEREIRA e 

W A L T E R  K L A U S  R I E G E R  e 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA e 

ADVANCED-ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA e AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E 

INFORMÁTICA e MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

N O T I F I C A N D O ( S ) : R E Q U E R I D O ( A ) : 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA, CNPJ: 

36879070000109, BRASILEIRO(A), EMAIL: ACPI@ACPI.COM.BR

REQUERIDO(A):ADVANCED-ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ: 04964364000142, 

BRASILEIRO(A) :

 FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da(s) PARTES REQUERIDAS, acima 

destacadas, em lugar incerto e não sabido, por todo conteúdo da decisão 

a seguir transcrita e da petição inicial, adiante resumida, PARA 

OFERECEREM MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO SOBRE OS FATOS OBJETO 

DA AÇÃO, QUE PODERÃO SER INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS E 

JUSTIFICAÇÕES, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, NA FORMA DO ART. 

17, § 7.º DA LEI N.º 8.429/92. 2. INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS indicados 

acima para se absterem da prática de quaisquer atos que impliquem em 

alienação de seu patrimônio pessoal ou desrespeito às providências 

liminares determinadas, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO 

ERÁRIO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, contra: (a)CÂMARA 

MUNICIPAL DE CÁCERES; (b)ANTÔNIO SALVADOR DA SILVA, Presidente 

da Câmara Municipal à época; (c)DECIANA NOGUEIRA GALVÃO, 

assessora jurídica à época dos fatos; (d)SIMONE DE BARROS 

CARVALHO GARCIA, Presidente da Comissão de Licitação; (e)JOSÉ 

ELSON PIRES, membro da Comissão de Licitação; (f)JOELSON SANTANA 

RODRIGUES PEREIRA, membro da Comissão de Licitação; (g)WALTER 

KLAUS RIEGER, sócio oculto da empresa Advanced; (h)ACPI – 

ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA; 

(i)ADVANCED – ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA; (j)AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E 

INFORMÁTICA, todos devidamente qualificados na exordial. Consta da 

peça vestibular que o Ministério Público atuante nesta Comarca apurou por 

meio do Inquérito Civil Público de n.º 45/2013, a ocorrência de ilegalidades 

no processo de licitação nº 014/2012, da Câmara Municipal de 

Cáceres/MT, que teve como objeto a escolha de empresa destinada à 

realização de concurso público no âmbito da própria Câmara Municipal. Do 

relato, infere-se que a Câmara Municipal de Cáceres instaurou 

procedimento licitatório na modalidade Carta Convite, com a finalidade de 

contratar serviço de empresa especializada para realizar certame para 

preenchimento de 12(doze) cargos do quadro de pessoal permanente do 

Poder Legislativo municipal. O referido procedimento licitatório foi 

autorizado pelo Presidente da Câmara à época, Antônio Salvador da Silva, 

através da abertura do procedimento administrativo n.º 008/2011.O 

Ministério Público detectou várias ilegalidades no decorrer do 

procedimento administrativo de licitação e também do certame, tendo 

protocolado Ação Civil Pública para anulação do concurso público em 

epígrafe, distribuída inicialmente perante o Juízo da 3ª Vara Cível sob o 

cód. 148879. O feito em comento foi extinto com julgamento de mérito pela 

homologação de TAC firmado entre as partes, tendo restado acordado a 

anulação pela própria administração pública dos procedimentos de 

licitação e concurso público, como reconhecimento de sua contaminação 

por vícios insanáveis. Conforme aduz o membro ministerial, a assessora 

jurídica Deciana e os membros da Comissão de Licitação teriam promovido 

licitação fraudulenta, com vistas a consagrar vencedora a empresa ACPI – 

Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda. De igual modo, 

as empresas Advanced Assessoria e Consultoria para Administração 

Pública Ltda, Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda e ACPI – 

Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Ltda., teriam operado 

em conjunto no procedimento licitatório para declarar a última vencedora. 

À vista desta situação, volve-se o Ministério Público perante o Judiciário 

para requerer: (a) concessão de liminar inaudita altera pars para 

determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos para assegurar o 

futuro ressarcimento dos danos causados ao erário, no montante de R$ 

202.999,17 (duzentos e dois mil reais novecentos e noventa e nove reais 

e dezessete centavos); (b) recebimento e processamento da ação 

conforme lei de regência; (c) procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao ressarcimento ao erário da importância 

gasta, e sanções da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992). (fls. 05/44). Documentos iniciais de fls. 46/1160.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido (...) :a)Indeferir o pleito de substituição da penhora 

de valores pelos imóveis apresentados nos autos, pelas razões supra 

;b)Proceda-se à notificação dos demandados ACPI – Assessoria, 

consultoria, planejamento e Informática LTDA., e Advanced – Assessoria 

e Consultoria para Administração LTDA., por edital, na forma do art. 17 § 

7.º da Lei de Improbidade Administrativa;c)Não havendo resposta à 

notificação, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador 

especial; d)Tendo em vista a certidão de fl. 1.534, proceda-se à 

notificação de Walter Klaus Riege primeiro por correio, sendo frustrada 

por hora certa e, infrutífera, por edital, nos termos do art. 252 e 256 CPC; 

e)Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues B. 

de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária , digitei.

Cáceres - MT, 22 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148859 Nr: 7417-86.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 02.10.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania, considerando a revogação do provimento n. 68/2018 do 

CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159453 Nr: 7213-08.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Executado na data de 14.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101740 Nr: 6836-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que nesta data constatei haver na conta única do TJMT, 

vinculado a estes autos, o valor de R$7.252,11 projetado para hoje e que 

na sequência, expedi o alvará judicial n. 445985-7/2018 apenas no valor 

do crédito principal apontado às fls. 60, abatidos 14,88% (R$867,27) 

referentes ao IRRF, conforme os cálculos de fls. 71 e a determinação do 

verso das fls. 56. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a advogada do Requerete para que, no prazo de 15 dias, traga aos 

autos os dados bancários para possibilitar a expedição de alvará em seu 

favor referente aos honorários sucumbenciais de fls. 59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 9159-54.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130711 Nr: 9382-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140096 Nr: 9726-17.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29270 Nr: 4338-17.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARQUES DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - 

OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 12.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 195630 Nr: 822-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE DE FATIMA PACHORI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres-MT - OAB:

 a)JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra FRANCIANE DE FÁTIMA 

PACHORI DA SILVA e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com 

resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) 

RECONHECER a prática de ato de improbidade administrativa pela 

requerida FRANCIANE DE FÁTIMA PACHORI DA SILVA em razão de sua 

conduta incidir nos artigos 11, I, da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-O, com 

fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, às seguintes penas: 1) 

PAGAMENTO DE MULTA CIVIL no valor de 02 (duas) vezes a sua maior 

remuneração de auxiliar de desenvolvimento infantil, devidamente 

atualizado pela correção monetária e juros de mora; 2) PROIBIÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DA DEMANDADA com o serviço público pelo prazo de 03 

(três) anos;b)Defiro a gratuidade de Justiça em favor da demandada e 

isento do pagamento de custas e despesas processuais. Sem honorários 

na forma da lei;c)Após o trânsito em julgado, comunique-se a Receita 

Federal e Justiça Eleitoral dos termos desta decisão, bem como tornem os 

autos conclusos para anotação correspondente no Cadastro Nacional de 

condenados por improbidade administrativa (CNJ);d)Publique-se. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 707-36.2001.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA NACIONAL (IAPAS)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

707-36.2001.811.0006, Protocolo 14809, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 8540-32.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMITILLA DA SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Extinção da 

execução ou do cumprimento da sentença", de 21/05/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10290, de 09/07/2018 e publicado no dia 

10/07/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT, 

representando o polo passivo. CERTIFICO que a sentença de fls. 96 

TRANSITOU EM JULGADO, assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do 

CPC, INTIMO A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado, para que 

apresente seus dados bancários e CPF a fim de que seja expedido Alvará 

quanto aos valores de fls. 81/82 e 86.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 1795-75.2002.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA, DERCIDIO 

MAGIO, LEONIZIA RODRIGUES MAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE

 JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

20848

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1795-75.2002.811.0006

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

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

TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA e DERCIDIO MAGIO e 

LEONIZIA RODRIGUES MAGIO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): LEONIZIA RODRIGUES MAGIO, CPF: 

44240244153 FILIAÇÃO: MARIA PAULINA DA SILVA, BRASILEIRO(A),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 334.774,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 292/02-A, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 23 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 .

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007773-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 04/02/2019 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002575-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: A intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/01/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal, 

sob pena de contumácia

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002575-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: A intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/01/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003538-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA JANCARLA DE ALMEIDA PEIXOTO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 28 de JANEIRO de 2019, às 14h45min (MT), devendo estar no ato 

acompanhado de seus clientes independentemente de intimação pessoal, 
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sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MARIA MENDES (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

PAULO STEFANI ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011999-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILEDES DE SOUZA TEODORO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8011999-51.2016.8.11.0006 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA ILEDES DE SOUZA TEODORO Endereço: Rua A, 17, 

INDEFINIDO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365 CENTRO, - DE 

1151/1152 A 2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 

86015-010 Senhor(a): Advogado A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. CÁCERES, 23 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, Elielze M. do Amaral Técnica Judiciária Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005747-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003759-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JAINE SEBA ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se da 

tempestividade do recurso inominado apresentado aos autos. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINA CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INTIMO os Advogados das 

partes da audiência de conciliação DESIGNADA para dia 28 de JANEIRO 

de 2019, às 16h00min (MT), devendo estar no ato acompanhado de seus 

clientes independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA REGINA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001864-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA ANDRESA DE CAMPOS PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIDINEIA CRUZ DE LAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA TEODORA RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010734-19.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

NEUZELENE CHAVES DE BARROS MURJI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

8010734-19.2013.8.11.0006 Valor da causa: $11,428.77 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: NEUZELENE CHAVES DE BARROS 

MURJI Endereço: Rua DOS PRESIDENTES, S/N, AO LADO DA CASA 132, 

JUNCO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIO 

FERREIRA DA CRUZ Endereço: Rua DOS OPERARIOS, 1105, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. CÁCERES, 23 de outubro de 2018. Elielze M. do 

Amaral Técnica Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004458-52.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDUARDO CRUZ DE 

SIQUEIRA em desfavor de VIVO S.A, alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), lançado em 08/01/2016, referente ao contrato 

nº 0253787588, impossibilitando que o autor realizasse compras no 

comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver 

a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida, porquanto 

a peça ajuizada preenche os requisitos de validade e bem identifica a 

pretensão da parte autora. REJEITO o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela mesma. 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Não havendo mais preliminares, passo à análise 

do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos 

danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por 

terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse 

sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o pedido da requerida de 

condenação da autora por litigância de má-fé, já que não demonstrada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. 
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Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do 

nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005981-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

CECILIA SALES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

ITALO CACERES DAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

LIANDRA MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIRTUAL PRODUCOES DIGITAIS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DESTRI TENORIO (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8011977-27.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS S COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA promovida por DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

VIRTUAL PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA e UNIVERSO ONLINE - UOL S.A, 

alegando que verificou nas faturas do cartão de crédito que possui do 

Banco Requerido inúmeros descontos em favor dos demais Requeridos 

entre os anos de 2011 - 2015. Ressalta que não contratou os serviços 

dos mesmo, tampouco autorizou tais descontos. De plano, passo ao 
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julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. O Banco Requerido arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, entretanto, na condição de detentor exclusivo dos 

valores que lhe foram confiados pelo correntista, foi o banco quem, por 

conta de um suposto débito automático, efetivou o lançamento e o 

desconto do valor na conta bancária do autor, rejeito a preliminar 

suscitada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO 

- – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC - DÉBITO AUTOMÁTICO 

INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do 

CDC), fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos. 

O ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do Novo 

CPC. O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em 

dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência 

de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE). Diante do defeito na prestação 

do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do 

benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ AREsp 

968496/MS). (Ap 179374/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017) Os demais reclamados arguiram preliminar 

de prescrição quanto ao débito anterior aos três últimos anos. O presente 

caso trata-se de relação de consumo, portanto, o prazo prescricional 

aplicado é o quinquenal previsto no artigo 27 do CDC. Assim, rejeito a 

preliminar suscitada. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva os Requeridos alegam que 

houve contratação pelo Requerido de seus serviços por meio eletrônico 

ou telefônico, entretanto, não apresentou qualquer comprovação de suas 

alegações. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever 

a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera que haja 

descontos de serviços não solicitado e autorizado pela própria cliente. O 

dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela autora, vez 

que restaram comprovados os descontos mensais nas faturas do cartão 

de crédito, sem que houvesse prévia autorização, sendo certo que o 

constrangimento, incômodo e preocupação superaram um mero 

aborrecimento cotidiano. Em relação à fixação do “quantum” relativo aos 

danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu 

valor. O “quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro 

lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, 

conclui-se que deve o magistrado considerar as peculiaridades de cada 

caso, como o grau de culpa, a extensão do dano, o potencial econômico 

do ofensor, dentre outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, 

sem empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com os reclamados, referente ao serviço não 

contratado; c) CONDENAR os reclamados Universo Online e Virtual a 

restituirem à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor total de 

R$ 7.523,64 ( Sete mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro 

centavos) e R$ 2.847,30 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e 

trinta centavos), respectivamente, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; d) 

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BATISTA LEITE (INTERESSADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN (ADVOGADO(A))

CLEOMICIO PEREIRA DO VAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR SOBRE A 

MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011974-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (EXEQUENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002079-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

KARINY DE CARVALHO LEITE (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010103-70.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com os atos dispostos no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010926-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010926-20.2011.8.11.0006. REQUERENTE: DAVID DA SILVA NALINI 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

exequente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

depósito efetuado pelo executado. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006385-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006385-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos, etc. Cite-se e intime-se a requerida FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT. Aportando a 

contestação, intime-se o requerente a apresentar impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo para contestar, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000016-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000016-09.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste 

acerca da presente execução. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011102-91.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI (ADVOGADO(A))

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011102-91.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se a 

obrigação fora cumprida. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001930-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se 

por mais 15 (quinze) dias o prazo concedido à requerente no id. 9414760. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001359-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO REIS 

CRISOSTOMO DA SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

consistente em proceder a organização e classificação dos documentos 

digitalizados, deforma a facilitar o exame dos autos digitais, nos termos do 

art. 32, §§ 1° e 2°, da Resolução 03/2018-TP. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001356-85.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VILSON ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, consistente em proceder a organização e classificação 

dos documentos digitalizados, deforma a facilitar o exame dos autos 

digitais, nos termos do art. 32, §§ 1° e 2°, da Resolução 03/2018-TP. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001477-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA DE CAMPOS FRANCA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se a petição inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 

do mesmo diploma legal. Dispensada a audiência de conciliação, em razão 

da natureza da ação. Cite-se a parte promovida para que, caso queira, 

conteste a ação. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007965-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007965-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a 

contestação. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001446-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO MAGALHAES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Considerando 

que a decisão embargada fora proferida por juízo diverso, bem como o 

acatamento dos aclaratórios ensejará em conflito de competência, 

suscita-se o presente conflito, devendo os autos serem encaminhados ao 

Egrégio tribunal de Justiça. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007557-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA LARA TORIBE (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007557-30.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SERGIO DA SILVA LARA 

TORIBE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007578-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007578-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIA BENEDITA DA 

SILVA BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINEIDE CLEMENTE MONTRENIL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000859-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA FRANCINEIDE 

CLEMENTE MONTRENIL REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do extrato 

de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002308-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CASSIANA DE 

ARRUDA CUIABANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do extrato 

de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006307-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006307-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO FERNANDES VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006382-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CESAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos procuração pública, comprovante de 

endereço em nome do autor, bem como cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUIZ APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000347-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ APARECIDO GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Converte-se em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000632-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSSIMAR GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dais, acoste aos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000654-42.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO PAULO DA SILVA 

VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010282-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerente para que apresente impugnação à contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

MANIFESTE EM 5 DIAS O EXEQUENTE VEZ QUE O VALOR DE SEU 

CRÉDITO ULTRAPASSA O LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

pdf

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMO O DR VINICIUS CASTRO CINTRA PARA QUE EM 24 HORAS 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 238497 Nr: 6976-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873

 INTIMO A ADVOGADA DA DENUNCIADA, DRA. CLÁUDIA GRACIELA 

CORREA BENTO, DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:30 HORAS 

NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO 

ESPECIAL DE CÁCERES-MT, PARA OITIVA DA TESTEMUNHA PM WELTEN 

DE OLIVEIRA SANTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 68062 Nr: 5528-73.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIR LUIZ PIRAN, JOSÉ MARQUES SIMÕES, 

NEUZA CONCEIÇÃO CASTRILLON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT, GABRIEL GAETA 

ALEIXO - OAB:SP 27681, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 INTIMO OS REQUERIDOS POR SEUS ADVOGADOS PARA QUE EM 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS COMPROVEM NOS AUTOS O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS 2 E 3 DA R. SENTENÇA DE FLS. 223/228V QUE SEGUE 

TRANSCRITOS:

 A) Comprovante de regularização ambiental do imóvel rural denominado 

de Fazenda Quilombo no que determina o Decreto nº 1.031 de 02 de junho 

de 2017.

B) Juntem a APF - Autorização Provisória de Funcionamento Rural para 

fins de comprovação da regularidade da atividade rural desenvolvida na 

propriedade denominada de Fazenda Quilombo no que determina o 

Decreto nº 230 de 18 de agosto de 2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE FREITAS (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES (REQUERIDO)

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010665-21.2012.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECI DE FREITAS 

REQUERIDO: MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES 

Vistos, etc. Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Em caso positivo, intime-se a 

parte executada a se manifestar em 05 (cinco) dias nos termos do art. 

854, §3º, do CPC. Restando infrutífera, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011304-73.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILPERES FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

MATO GROSSO COMERCIO ALEVINOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011304-73.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA EXECUTADO: MATO GROSSO COMERCIO ALEVINOS, DAGMAR DA 

SILVA CARVALHO Vistos, etc. Compulsando o processo, verifica-se que 

a parte devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Em 

sendo positiva, manifeste a parte exequente em 10 (dez) dias. Restando 

infrutífera, intime-se a parte executada a se manifestar no prazo do 005 

(cinco) dias, conforme preconiza o art. 854, § 3°, do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011058-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))
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VALDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011058-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECI RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012346-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012346-21.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de execução movida por VICENTE ANDREOTTO JUNIOR em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. No id. 11797685, a Fazenda 

Pública concordou com o valor exequendo. Isto posto, homologa-se o 

cálculo mencionado no id. 9703338, no importe de R$ 19.361,10 

(dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e dez centavos). 

Expeça-se o competente Precatório. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO SALIM DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004875-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO SALIM DUARTE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

O STJ encontra-se discutindo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS em 

sede de Recursos Repetitivos - Tema 986, estando suspensas todas as 

ações que versam sobre a matéria. Isto posto, suspende-se o andamento 

processual do presente feito até o julgamento do incidente supra. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012126-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012126-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIVANIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Acerca da 

competência para processar e julgar as ações de cobrança de diferença 

de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a 

seguinte decisão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM 

A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA 

E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (IncResDemRept 85560/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, 

Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a decisão proferida 

pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito Público, nos autos nº 

0085560-68.2016.8.11.0000 – 85560-2016, Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDO o andamento 

processual do presente feito até julgamento do incidente supra. Importa 

dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das decisões 

judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003087-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (EXEQUENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003087-87.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de execução movida por FELIPE TELES TOUROUNOGLOU em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a 

Fazenda Pública quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo 

mencionado na exordial, no importe de R$ 1.669,44 (um mil seiscentos 

sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Proceda a 

secretaria da Vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000317-53.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NATHALIE LIMA LOBO 
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NESPOLI REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente juntou aos autos documento no ID 

16000146 que comprova a sua ausência no dia da audiência de 

conciliação designada para o dia 24.10.2018. Assim, defiro o pedido de 

redesignação da data de audiência de conciliação. Intimem-se as partes, 

nos termos e formas legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012407-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCYR CLIMACO DURIGON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012407-76.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ALCYR CLIMACO DURIGON 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Instada a se manifestar, a fazenda Pública concordou com o valor 

exequendo. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Considerando a 

anuência do ente público, bem como a dispensa do valor excedente, 

homologa-se os cálculos de ids. 14668470, 14668458 e 15943063, no 

importe de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais). Proceda a 

secretaria da vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004080-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004080-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENTA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. O STJ encontra-se discutindo a inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS em sede de Recursos Repetitivos - Tema 986, 

estando suspensas todas as ações que versam sobre a matéria. Isto 

posto, suspende-se o andamento processual do presente feito até o 

julgamento do incidente supra. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004078-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004078-29.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SONIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. O STJ encontra-se discutindo a inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS em sede de Recursos Repetitivos - Tema 986, estando suspensas 

todas as ações que versam sobre a matéria. Isto posto, suspende-se o 

andamento processual do presente feito até o julgamento do incidente 

supra. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOEL BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8014096-34.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE CUNHA REQUERIDO: 

BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando a 

apresentação das contrarrazões, remetem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VILMAR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001185-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VILMAR RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE CACERES MT Em síntese, alega o requerente ser 

sindicalizado perante o requerido, tendo adquirido plano telefônico oriundo 

de um convênio entre o sindicato e a operadora de telefonia. Em outubro 

de 2017 recebeu uma comunicação da empresa telefônica, informando 

que o requerente estava com um débito de R$ 25.672, 47 (vinte e cinco mil 

seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), tendo sua 

linha cancelada. Aduz ainda que entrou em contato com o requerido, 

porém não obteve resposta, sendo que compareceu ao setor financeiro 

do seu local de trabalho, onde foi informado que os repasses à requerida 

estavam sendo efetuados normalmente. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência que os descontos em sua folha 

de pagamento referentes ao serviço de telefonia sejam cessados. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de 

perigo do dano posto que a não suspensão imediata dos descontos, a 

princípio, não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. 

Outrossim, os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de 

dilação probatória. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Isto posto, indefere-se o pleito antecipatório postulado. 

Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a 

parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 
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nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do requerente, devendo o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de audiência de conciliação. Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão, bem como da solenidade a ser agendada. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003899-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003899-61.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por KLEBER DE SOUZA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

exordial e na certidão de id. 14616835, no importe de R$ 5.379,00 (cinco 

mil trezentos e setenta e nove reais). Proceda a secretaria da vara com o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003163-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (EXEQUENTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003163-43.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO ROBERTO CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por MARCIO ROBERTO CRUZ em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

exordial, no importe de R$ 6.275,57 (seis mil duzentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta e sete centavos). Proceda a secretaria da vara com o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012143-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CABRAL DE CARVALHO (REQUERENTE)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012143-59.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CABRAL DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Revoga-se o despacho 

de id. 9861580. Comprovada a hipossuficiência, concede-se ao 

requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para que apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CANDIA DO PRADO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011140-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JONATHAN CANDIA DO 

PRADO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Comprovada sua atual hipossuficiência 

financeira, defere-se à parte requerente os benefícios de gratuidade de 

justiça. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte recorrida para que apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANIZIO JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010462-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANIZIO JOSE CUNHA 

REQUERIDO: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS Vistos, etc. Inconformada com a sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Intimado a comprovar sua atual 

hipossuficiência financeira, acostou aos autos declaração datada de 

12/01/2015 (ano de ingresso da demanda). Com isto, indefere-se o pedido 

de gratuidade postulado. Isto posto, não se recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Intime-se a parte recorrente. Cumpra-se. CÁCERES, 

21 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007051-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CAROLA DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007051-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GERALDO CAROLA DA 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 
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as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

KEICYANE CAROLINE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002113-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KEICYANE CAROLINE 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a 

comprovação de sua atual hipossuficiência financeira, defere-se à parte 

requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para que apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010609-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, as partes foram 

intimadas em 28.08.2017 para, querendo, interporem recurso inominado no 

prazo legal. A sentença de ID 7725448 transitou em julgado em 

11.09.2017. A parte requerente apresentou o recurso inominado em 

12.04.2018. Certificada a intempestividade do recurso no ID 11520489 

vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme 

se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs 

recurso inominado após o término do prazo recursal, sendo assim, 

intempestivo. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000335-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROBISON JOSE DUARTE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida, 

apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EUNICE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002626-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EUNICE LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para que apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001730-72.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos, 

etc. Considerando que uma das partes se arrependeu do acordo 

entabulado, bem como ainda não houve a sua homologação, aliado ao fato 

de que o requerente em nada se manifestou, apesar de devidamente 

intimado, não se homologa a transação de id. 10140837. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de id. 9460397 e intime-se a parte 

requerente para efetuar o pagamento das custas. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011420-79.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS TEIXEIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011420-79.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCOS TEIXEIRA 

FERNANDES EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução apresentada pela executada no id. 2790164. 

Cálculo e parecer da contadoria judicial de ids. 12833851 e 12833831. 

Manifestação do exequente no id. 13964116. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que razão assistir 

a contadoria deste Juízo, pois conforme parecer devidamente elaborado, o 

valor devido é de R$ 1.838,44 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e 

quarenta e quatro centavos). Isto posto, julga-se procedente a presente 

impugnação à execução, reconhecendo o excesso no valor exequendo, 

bem como declarando o importe acima mencionado como o devido ao 

exequente. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Tendo em vista a revogação do Provimento n°. 

68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de Providências 

0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará para levantamento integral 
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dos valores depositados, devendo R$ 1.838,44 (um mil oitocentos e trinta 

e oito reais e quarenta e quatro centavos) e acréscimos oriundos de 

atualização monetária serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente e o restante em conta informada pela executada. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

AGUINAI DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011064-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AGUINAI DE CARVALHO LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011230-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011230-43.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANIZIO JOSE CUNHA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010461-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANIZIO JOSE CUNHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANE CRISTINA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010482-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANE CRISTINA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALMIR FRANCA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011391-24.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ALMIR FRANCA DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012266-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012266-57.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LIZETE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-39.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALMIR FRANCA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011390-39.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ALMIR FRANCA DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, este juízo o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012754-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALUIZIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012754-12.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o 

recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012205-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NEUSA CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012205-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NEUSA CEBALHO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011223-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011060-71.2016.8.11.0006 REQUERENTE: VALDEIR DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Proferida sentença, as partes interpuseram recurso inominado. Intimada 

para comprovar seu estado atual de hipossuficiência em 07.03.2018, a 

parte Requerente apresentou declaração de hipossuficiência assinada e 

datada em 12.04.2016. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte Requerente não apresentou documento que comprove o seu estado 

atual de hipossuficiência, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto 

posto, este juízo não recebe o recurso interposto pela parte Requerente. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso da parte 

Requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

outubro de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007831-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007831-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PEDROSA MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006040-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DENISE DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE GOMES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006040-53.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE GOMES DE ARRUDA 

JUNIOR REQUERIDO: CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME Vistos, 

etc. Em síntese, o Requerente alega ter contratado com a Empresa ora 

Requerida, visando a promoção da festa de formatura de sua turma de 

faculdade, tendo o contrato um valor total de R$ 77.535,00 (setenta e sete 

mil quinhentos e trinta e cinco reais) e valor individual de R$ 5.169,00 

(cinco mil cento e sessenta e nove reais), valor este que daria o direito a 

15 (quinze) convites para cada formando. Relata ainda, que parcelou o 

valor individual em 26 (vinte e seis) vezes de R$ 207,71 (duzentos e sete 

reais e setenta e um centavos), mas que no decorrer do contrato teve 

diversos inconvenientes causados pela empresa Ré. Afirma que faltando 

poucos meses para a data da festa, a empresa ré, em reunião com a 

Comissão de Formatura, repassou que seria acrescentado o valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) por formando; que após muitos formandos 

manifestarem irresignação, o valor foi diminuído para R$ 600,00 

(seiscentos reais), o que não foi aceito pelo Autor, posto que suas 26 

parcelas já estavam todas quitadas. Nessa senda, chegada a data de 

entrega dos convites, a Requerida entregou ao Autor apenas 11 convites, 

alegando que os outros 4 faltando, seriam vendidos para cobrir os gastos 

que o autor estava se negando a pagar, ou seja, o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), razão pela qual o Requerente entende que ocorreu 

descumprimento do contrato por parte da Requerida, deixando de 

participar do baile. Deste modo, requer a tutela de urgência para o fim de 

declarada a nulidade contratual, bem como que seja a ré condenada a 

devolução dos valores pagos pelo Autor, integralmente e corrigidos com 

juros e correção monetária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Verifica-se que a pretensão do pedido 

de liminar se confunde com o mérito Desse modo, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIEZER LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010619-61.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ELIEZER LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida, 

apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014755-43.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CYNARA PIRAN (ADVOGADO(A))

FELINTO JOAO DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8014755-43.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: FELINTO JOAO DE CAMARGO 

EXECUTADO: ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA Vistos, etc. 

Considerando que até a presente data a parte executada não foi intimada, 

chama-se o feito à ordem. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, bem como 

forneça o endereço da parte executada. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006046-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

TEREZA CORDEIRO MINHOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006046-60.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA CORDEIRO MINHOLI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, a Requerente alega que em meados do ano de 

2003 firmou com a Requerida um “Instrumento de Contrato de Eletrificação 

Rural e outras Avenças”, tendo por finalidade a instalação de eletrificação 

em seu sítio, localizado na comunidade Barranqueira. Relata ainda, que a 

Requerida cobrou um valor pela execução dos serviços, o que a 

Requerente entende ser de responsabilidade da própria Requerida, motivo 

pelo qual volve ao judiciário para ver seus direitos respeitados. Deste 

modo, requer a tutela de urgência de exibição de documento, consistente 

em determinar à Requerida que apresente nos autos o Instrumento de 

Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com nome similar), 

bem como os demais documentos firmados por ocasião da construção da 

construção da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, requer seja 

declarada Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados não 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 
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evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente, posto que esta não se mostra ser a via adequada para 

a pretensão almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. 

Verifica-se que a pretensão do pedido de liminar se confunde com o 

mérito Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006047-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006047-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECY GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que em meados 

do ano de 2003 firmou com a Requerida um “Instrumento de Contrato de 

Eletrificação Rural e outras Avenças”, tendo por finalidade a instalação de 

eletrificação em seu sítio, localizado na comunidade Barranqueira. Relata 

ainda, que a Requerida cobrou um valor pela execução dos serviços, o 

que o Requerente entende ser de responsabilidade da própria Requerida, 

motivo pelo qual volve ao judiciário para ver seus direitos respeitados. 

Deste modo, requer a tutela de urgência de exibição de documento, 

consistente em determinar à Requerida que apresente nos autos o 

Instrumento de Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com 

nome similar), bem como os demais documentos firmados por ocasião da 

construção da construção da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, 

requer seja declarada Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os 

fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados não 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente, posto que esta não se mostra ser a via adequada para 

a pretensão almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. 

Verifica-se que a pretensão do pedido de liminar se confunde com o 

mérito Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAYCON DIAS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010704-76.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON DIAS BARROS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de 

outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSIANE ALVES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007075-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSIANE ALVES ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SCPC através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta anexada 

pela autora. Rejeito a preliminar suscitada pela requerida de falta de 

interesse de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa, embora 

recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação, não sendo 

exigido pela lei a apresentação de protocolo de atendimento para 

demandas desta natureza e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, 

da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. A autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a 

ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, 

suscitou questão preliminar e requereu a improcedência da ação. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Denota-se que a ré se limitou a juntar como meio de prova 

apenas duas faturas em nome da autora, sem qualquer outro elemento a 

corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o cadastro da autora com seus dados pessoais, 

existência de pagamentos, relatórios de uso, dentre outras provas. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, face a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos 

restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção 

de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, 

observo que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do 

rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a 

ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto 

os danos advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e 

o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais 
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enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 8.000,00, de acordo com a fundamentação delineada. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de 

R$ 100,83; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. De Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 de 

outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238255 Nr: 6810-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR FERNANDO COSTA PRADO, vulgo “Pezão” , brasileiro, 

convivente, portador do RG 2650936-9/SSPMT, CPF 056.844.321-74, 

natural de Cáceres/MT, filho de Ana Lucia Costa Leite e José Bezerra do 

Prado, com endereço na rua das Araras, s/nº, Bairro Jardim do Trevo, 

Cáceres/MT, dando-o como incurso na sanção do Artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006. Dosimetria da pena: A pena prevista para o crime de 

tráfico de entorpecente tipificado no art. 33 “caput” da Lei 11.343/06 é de 

05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. À luz das diretrizes do 

Artigo 59, do Código Penal c/c Art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo a 

analisar as referidas circunstâncias judiciais: Regional Eleitoral, ao Cartório 

Eleitoral respectivo, INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais 

órgãos de praxe. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR 

os acusados AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, vulgo “Perna”, 

brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 21/01/1995, natural de 

Cáceres/MT, filho de Adelaide do Espírito Santo, com endereço a Rua 

República Dominicana, nº. 46, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, 

(atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT) e ELVIS DA CRUZ 

CAMPOS, vulgo “Thor”, brasileiro, casado, auxiliar de obras, nascido aos 

28/09/1991, natural de Cáceres/MT, filho de Maria Isabel da Cruz Barros e 

Belmiro Ferreira de Campos, com endereço à Rua Rua dos Madeireiros, nº. 

360, Bairro Cavalhada III, Cáceres/MT, (atualmente recolhido na Cadeia 

Pública de Cáceres/MT), nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, 

do Código Penal, e DESCLASSIFICAR, com fundamento no artigo 383 do 

CPP, o delito previsto no artigo 121, do Código Penal para o delito previsto 

no artigo 129, §3º, do Código Penal quanto ao pronunciado DANILO 

ALVES GOMES, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido aos 

12/01/1990, natural de Cáceres/MT, filho de Edilse Alves Gomes, com 

endereço à Rua Dom Modesto Castrillon, nº. 45, Bairro Cavalhada III, 

Cáceres/MT, (atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT), 

cujas penas passo a dosar: (...) Com o trânsito em julgado, determino seu 

imediato arquivamento, após as comunicações ao Instituo de Identificação, 

Infoseg e demais órgãos. Dou a sentença por lida e publicada no Salão 

Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, às 

22h00min, do dia vinte e dois (22) de outubro (10) do ano de dois mil e 

dezoito (2018), saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR 

os acusados AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, vulgo “Perna”, 

brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 21/01/1995, natural de 

Cáceres/MT, filho de Adelaide do Espírito Santo, com endereço a Rua 

República Dominicana, nº. 46, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, 

(atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT) e ELVIS DA CRUZ 

CAMPOS, vulgo “Thor”, brasileiro, casado, auxiliar de obras, nascido aos 

28/09/1991, natural de Cáceres/MT, filho de Maria Isabel da Cruz Barros e 

Belmiro Ferreira de Campos, com endereço à Rua Rua dos Madeireiros, nº. 

360, Bairro Cavalhada III, Cáceres/MT, (atualmente recolhido na Cadeia 

Pública de Cáceres/MT), nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, 

do Código Penal, e DESCLASSIFICAR, com fundamento no artigo 383 do 

CPP, o delito previsto no artigo 121, do Código Penal para o delito previsto 

no artigo 129, §3º, do Código Penal quanto ao pronunciado DANILO 

ALVES GOMES, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido aos 

12/01/1990, natural de Cáceres/MT, filho de Edilse Alves Gomes, com 

endereço à Rua Dom Modesto Castrillon, nº. 45, Bairro Cavalhada III, 

Cáceres/MT, (atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT), (...) 

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em relação ao 

denunciado Danilo Alves Gomes, colocando-os em liberdade, salvo se por 

outro motivo não estiver preso, consoante dispõe o artigo 1426 e 

seguintes da CNGC/MT. (...). Com o trânsito em julgado, determino seu 

imediato arquivamento, após as comunicações ao Instituo de Identificação, 

Infoseg e demais órgãos. Dou a sentença por lida e publicada no Salão 

Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, às 

22h00min, do dia vinte e dois (22) de outubro (10) do ano de dois mil e 

dezoito (2018), saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 131 de 904



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240341 Nr: 8183-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - 

OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT

 No caso versando, consigno que não se encontram presentes as causas 

de absolvição sumaria previstas no art. 394 do CPP.Ademais, nessa fase 

processual é cediço que na dúvida impera o princípio do in dubio pro 

societate, a fim de que na instrução criminal seja descortinada toda a 

verdade dos fatos em apreço.Com essas considerações, com supedâneo 

no art. 399 do CPP, designo audiência para o dia ____/____/2018, às 

____:____ horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA 

ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intime-se o 

réu Luiz Claudio e as pessoas arroladas à fl. 05.Requisite-se caso seja 

necessário.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238202 Nr: 6764-74.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6764-74.2018.811.0006 – Id. 238202

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CHRISTOPHER NASCIMENTO DE CAMPOS

INTIMANDO: Autor do fato: Christopher Nascimento de Campos Filiação: 

Domingos Francisco Rodrigues de Campos e Julieta Filismina do 

Nascimento, data de nascimento: 17/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

CAROLINE NASCIMENTO DE CAMPOS, tendo como suposto agressor 

CHRISTOPHER NASCIMENTO DE CAMPOS, que teria cometido, em tese, o 

crime de lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, 

passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 100 

metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a 

residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. 05-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao 

respectivo domicilio, após afastamento do agressor; (...) Para a garantia 

da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se 

aproximar ou entrar em contato com o demandado, inclusive por telefone e 

meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) INTIME-SE 

O OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, (...) 

cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui 

aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. (...) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

22 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237488 Nr: 6268-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6268-45.2018.811.0006 – Id. 233154

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOSE ROBERTO GOMES DE ARRUDA

INTIMANDO: Autor do fato: Jose Roberto Gomes de Arruda, Rg: 2083595-7 

ssp MT Filiação: Vera Lucia Cezilio de Souza e Luis Roberto Gomes de 

Arruda, data de nascimento: 12/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), lavrador, Endereço: Rua Sem Nome - Ao Lado do 

Campo de Futebol, Bairro: Junco, 9905-3039, Cidade: Cáceres-MT; a 

Vítima: Beatriz Justiniano da Silva Filiação: Cosme Rosendo da Silva e 

Maria Justiniano da Silva, data de nascimento: 02/06/1994, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, convivente, Endereço: Rua Sem Nome - Ao Lado 

do Campo de Futebol, Bairro: Junco, Cidade: Caceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA E O AUTOR DO FATO, acima qualificados, 

de que foram aplicadas Medidas Protetivas em favor da vítima e em 

desfavor do autor do fato, conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em substituição legal. De acordo com o art. 

18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da 

vítima BEATRIZ JUSTINIANO DA SILVA, tendo como suposto agressor 

JOSÉ ROBERTO GOMES DE ARRUDA, que teria cometido, em tese, o crime 

de ameaça e lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e 

assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 

metros; 02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação, salientado que permanece inalterado o 

direito do ofensor de ter contato com o filho menor, que deverá ser 

exercido através de terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- 

PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. 04- Com fundamento no art. 

23, IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. 

(...) Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Em contrapartida, não há qualquer elemento 

nos autos que indique a necessidade da extensão das medidas protetivas 

aos demais familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da 

efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar 

ou entrar em contato com o demandado, inclusive por telefone e meios 

eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 
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se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, (...) 

cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui 

aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

22 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233768 Nr: 3631-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra RICARDO DA SILVA 

LARA JUNIOR como incurso no artigo 147, caput, c.c art. 61, inc. II, alínea 

“f”, todos do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha.

À fl.63 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.65.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 12 / 11 /2018, às 15 : 00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5/65.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233959 Nr: 3797-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAFAEL RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.Com essas 

considerações, com supedâneo no art. 411 do CPP, designo audiência 

para o dia 29/ 10 /2018, às 14 :50__horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).Intime-se o réu, bem como as pessoas arroladas à 

fl.5.Requisite-se caso seja necessário.Notifique-se o Ministério Público e o 

Advogado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236847 Nr: 5812-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra JOSÉ AUGUSTO DA 

SILVA, como incurso no artigo 129, §9º, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha.

À fl.46 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls. 51/52.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 29 / 10 /2018, às 14 : 40 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206495 Nr: 7613-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 12/11/2018, às 14:45 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).Intime-se o réu e as pessoas arroladas às fls. 05 e 

82.Requisite-se caso seja necessário.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 210327 Nr: 10267-74.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE CARVALHO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos, etc.

 Primeiramente, ante a apresentação da resposta à acusação prolatada 

pelo Advogado do acusado, torna-se sem feito despacho de fl. 79.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra WILLIAN DE 

CARVALHO CAMPOS, como incurso no artigo 129, §9°, c.c art. 61, inciso 

II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06.

À fl.57 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 
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396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls. 80.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 12 / 11 /2018, às 14 : 30 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas as fls. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231424 Nr: 2045-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIURA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:

 Intimar o Advogado da Denunciada, Dra. AMAURI MUNIZ RIBEIRO, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228064 Nr: 12877-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ, MARCELO 

SANTOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RAILLA WEISE DE 

CAMPOS SILVA - OAB:20267/O MT

 DISPOSITIVO DA SENTENÇA

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

 CONDENAR os réus Adriano Luiz Miranda da Cruz e Marcelo Santos 

Viana nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (fato 

01) e art. 157, §2º, incisos I e II, c\c art. 14, II, ambos do Código Penal, à 

pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

além de 15 (quinze) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do 

salário mínimo vigente.

Inviável à ambos a substituição prevista no art. 44, do Código Penal, eis 

que a pena privativa de liberdade relaciona-se à crime doloso, cometido 

mediante violência, e a pena é maior do que 04 (quatro) anos.

Ao réu Adriano Luiz Miranda da Cruz, fixo o regime SEMIABERTO como 

inicial para o cumprimento de pena (art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código 

Penal).

Em relação ao réu Marcelo Santos Viana fixo o regime FECHADO como 

inicial para o cumprimento de pena, uma vez que se trata de réu 

reincidente (art. 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal).

 Denote-se que, nos termos da súmula 719 do STF: “Regime de 

Cumprimento Mais Severo - Exigência de Motivação Idônea - A imposição 

do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir 

exige motivação idônea”, entendo a necessidade de imposição do regime 

fechado ao réu, a primeiro pois trata-se de reincidente, e em segundo 

plano, conforme se observa dos autos o mesmo possui diversas 

anotações criminais de processos em andamento, pelo qual o mesmo é 

indicado como possível autor, além do fato de que permaneceu preso por 

toda a instrução processual.

Referidas circunstâncias indicam a possibilidade, de que solto, o réu 

voltará a delinquir, dando reiteração na sua conduta criminosa, o que não 

pode ser permitido pelo Estado/Juiz.

No sentido:

Furto qualificado. Concurso de agentes. Desclassificacao para furto 

simples. Majorante de repouso noturno mantido. Posse tranquila da "res 

furtiva". Crime consumado. Confissao espontanea e reincidencia. 

Aplicacao do artigo 67 do Código Penal. Reducao da pena-base ao minimo 

legal. Reu reincidente impoe-se o regime fechado. Nao comprovado que o 

reu agiu em companhia de comparsa nao identificado, de forma inconteste, 

ha' de ser desclassificado o delito para furto simples. Detido o agente ativo 

longe do local do crime, tendo tido a posse tranquila dos objetos 

subtraidos, consumou-se o crime de furto. Fato ocorrido `as 2:30 h, 

quando a quietude do momento, pois a populacao esta' recolhida, favorece 

a pratica do crime, estando mais indefeso o patrimonio alheio, caracteriza 

o repouso noturno. Preponderantes a atenuante e a majorante hao de ser 

compensadas `a vista do disposto no artigo 67 do Código Penal. Reducao 

da pena-base ao minimo legal, mantido o aumento de 1/3 pela incidencia do 

par.1. do artigo 155 do Código Penal. Reincidente, o reu, o regime de 

cumprimento da pena e' o fechado, por imposicao legal. Provimentos 

parciais de ambos os recursos. Unanime. (RIT) (TJ-RJ - APL: 1112 RJ 

1998.050.01112, Relator: DES. ELIZABETH GREGORY, Data de 

Julgamento: 31/08/1999, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 25/11/1999)

Assim sendo, estabeleço, a ao réu Marcelo Santos Viana, como regime 

inicial de cumprimento da pena o fechado, nos termos da fundamentação 

supra.

Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, 

tendo em vista que as vítimas não fizeram pedido formal para reparação 

de qualquer dano.

A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: 

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387).

Analisando os autos, em especial os requisitos do art. 312, do Código de 

Processo Penal, entendo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a 

prisão cautelar do réu Marcelo Santos Viana, razão pela qual, nego-lhe o 

direito de apelar em liberdade, aliado ao fato de que o mesmo permaneceu 

segregado até a presente data.

No sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

PRISÃO PREVENTIVA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉUS PRESOS 

DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EFEITO NATURAL DA 

PRONÚNCIA. PRECEDENTES. 1. Permanecendo os réus presos durante 

toda a instrução criminal, a custódia cautelar mantida pela sentença de 

pronúncia constitui efeito natural daquele ato, mormente se continuam 

presentes os motivos ensejadores do decreto. Precedentes do STJ. 2. 

Recurso desprovido. (STJ - RHC: 17574 SP 2005/0056192-6, Relator: 

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/06/2005, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 29.08.2005 p. 369)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO 

PREVENTIVA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 

1. Consoante entendimento reiterado desta Corte, ausente qualquer fato 

novo a ensejar a soltura do réu, não se exige nova fundamentação na 

sentença de pronúncia, para que seja mantida a custódia de quem já se 

encontrava preso durante a instrução do feito. Precedentes do STJ. 2. In 

casu, embora prescindível nova motivação, a sentença de pronúncia 

deixou bem clara, in casu, a persistência dos motivos autorizadores da 

custódia, fundamentando a necessidade da manutenção da prisão 
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cautelar. 3. As circunstâncias pessoais favoráveis do acusado não têm, 

de per si, o condão de revogar a segregação cautelar, se a necessidade 

da prisão processual é recomendada por outros elementos, como no 

caso. 4. Ordem denegada (STJ - HC: 32116 SP 2003/0218582-0, Relator: 

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/04/2005, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 09.05.2005 p. 438)

Ademais, analisando a decisão que decretou sua prisão preventiva 

observo que o mesmo teve sua liberdade cautelarmente segregada, ante a 

necessidade de manutenção da ordem pública, bem como a asseguração 

de aplicação da lei penal.

Conforme observo da decisão anterior, a prisão do réu fundamentou-se 

na existência de outros procedimentos criminais instaurados contra si, 

bem como o executivo de pena, no qual o mesmo fora condenado, 

situação que demonstra, ainda que precariamente, que o réu é contumaz 

na prática delitiva.

Verifico ainda que é necessária a manutenção da segregação cautelar do 

réu, eis que o mesmo poderá vir a se evadir do distrito da culpa com certa 

facilidade, já que a Comarca fica em região fronteiriça do País.

Por fim, ressalto que a decisão anterior que decretou a prisão do réu, 

mantém-se inalterada, e inexiste qualquer argumento jurídico ou fático 

esboçado pelas partes, ou observado por este Juízo nesta oportunidade, 

que justifique a sua revogação, e consequente possibilidade de se colocar 

o réu em liberdade, mormente ante o regime de pena aplicado.

Em segundo plano, conforme já mencionado, ainda estão presente os 

requisitos da prisão preventiva, a saber: a necessidade de manutenção da 

ordem pública e necessidade de asseguração da aplicação da lei penal, 

ambos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Por fim, transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome dos 

réus no rol dos culpados, expeça-se guia de execução definitiva com 

traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu Adriano Luiz Miranda, se por 

al, não estiver preso, ao qual concedo o direito de apelar em liberdade.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238726 Nr: 7147-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES, 

AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 241588 Nr: 8943-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DORILEO NETO, ANDRÉ PASCOAL DA 

COSTA, WILLIAN CESAR PEREIRA MARTINS, PAULO RICARDO CARDOZO 

DA SILVA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Isso posto, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários 

para a custódia provisória dos flagrados Jair Dorileo Neto, Willian Cesar 

Pereira Martins, Paulo Ricardo Cardozo da Silva e Luiz Fernando Leandro 

da Silva Resplande, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de 

Processo Penal, DEFIRO a liberdade provisória aos mesmos, mediante 

aceitação das condições que serão impostas nesta oportunidade; bem 

como INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de Andre Pascoal da 

Costa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão anterior 

pelos seus próprios fundamentos.

O restabelecimento da liberdade aos beneficiários Jair Dorileo Neto, Willian 

Cesar Pereira Martins, Paulo Ricardo Cardozo da Silva e Luiz Fernando 

Leandro da Silva Resplande deverá ser realizado mediante a aceitação e 

cumprimento das seguintes condições:

1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em 

que poderão ser encontrados de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca a eventual 

mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderão ser intimados 

dos atos processuais;

3) Comparecer a todos os atos processuais para os quais forem 

intimados;

4) abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;

Aceitas as condições e advertidos os beneficiários de que o 

descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição 

de mandado de prisão, cumpra-se, servindo a presente como o 

correspondente alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem 

presos.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não 

inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos 

concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto 

fático-probatório.

Aguarde-se o inquérito policial. Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218306 Nr: 5801-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA, 

ALEDIL BONDESPACHO DE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RAFAEL ROBSON 

ANDRADE DO CARMO - OAB:23119/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de CUIABÁ/MT, bem como para que acompanhe 

a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 168010 Nr: 4684-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de AMERICANA/SP, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de BONITO E CAMPO GRANDE/MS, bem como 

para que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 135 de 904



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233920 Nr: 3761-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VALDIZAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Sirva cópia da presente como mandado de intimação e alvará de soltura 

em favor de Cicero Valdizar Gonçalves, se por outro motivo não estiver 

preso.Oficie-se à Justiça Federal solicitando o encaminhamento da guia de 

pena relacionada aos autos de nº 0002575-81.2017.4.01.3601, bem como 

dos documentos necessários, de acordo com a Resolução nº113/2010, do 

CNJ, e suas devidas atualizações, por ser mais benéfico ao reeducando o 

início do cumprimento de suas penas.No decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda-se ao contato telefônico, bem como reiteração do ofício em 

questão.Elabore-se novo cálculo de pena.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se e intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238876 Nr: 7240-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.28 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226504 Nr: 11782-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para considerar o 

acusado Thiago Aparecido Fazio de Oliveira, como incurso nas condutas 

e respectivas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 e, em 

consequência, para condená-lo ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade fixada em 01 (um) ano de detenção em regime aberto e 10 (dez) 

dias-multa, estes fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos 

fatos, corrigidos desde o fato pelos índices oficiais.Fica substituída a pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito a ser fixada pelo 

juízo da execução penal.O condenado poderá apelar em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso, considerando que respondeu a este 

processo solto e que não estão presentes os motivos ensejadores da 

prisão preventiva (art. 312, CPP).Determino o perdimento da arma 

apreendida nos autos, em favor da União, devendo-se proceder de 

acordo com a orientação do Código de Normas da Corregedoria do Estado 

de Mato Grosso.Custas pelo réu porque vencido (art. 804, CPP), no 

entanto, fica suspensa a exigibilidade por ser assistido pela Defensoria 

Pública do Estado.A pena de multa deverá ser paga pelo condenado 10 

(dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).Transitada 

em julgado a condenação: a) oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, inc. III, da Constituição; b) lance-se o nome do réu no rol de 

culpados; c) expeça-se a respectiva guia de execução penal.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207612 Nr: 8389-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN SILVA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057/0

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

PAD. fl.718/728 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 86/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor EDMIR RODRIGUES SOARES, oficial de justiça, 

matrícula nº 3195, lotado nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 (três) 

meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 08/08/2013 a 

08/08/2018, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 22 de outubro de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116934 Nr: 1749-64.2017.811.0005

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

 Cumpra-se conforme informado no ofício de fl. 59.

Após, conclusos.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000638-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANDERSON VIANA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

MULTIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIELA FORTES (AUTOR(A))

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA 

Vistos. 1- Tendo em vista a alegação da parte Requerida, bem como o fato 

de que não houve juntada da petição inicial, concedo o prazo de 48 horas 

para que seja juntado a estes autos cópia da petição inicial do processo 

nº 1000496-87.2018.8.11.0005 que tramita perante a Segunda Vara de 

Diamantino. 2- Cumpra-se. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA SIMONINI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da complementação da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$150,00. A Guia de Recolhimento da 

complementação deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em Serviços > Guias > Diligência > Guia de Complementação de 

Diligência). CASO O PROBLEMA PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA AINDA 

PERSISTA, INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ENTRE EM 

CONTATO COM A DIRETORIA DO FÓRUM DE DIAMANTINO E SOLICITE 

QUE SEJA EXPEDIDA A GUIA EM QUESTÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

B. R. D. C. (REQUERENTE)

MAYRA LORRANE RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

SIMONE SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar as partes 

para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 3347-05.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias, providencie a retirar em 

cartória da certidão de crédito expedida, para providências que entender 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 

Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Certifico que o advogado Dr. MIZAEL DE SOUZA, inscrito na OAB_MT sob 

nº 16842, fez carga dos autos código 130469 nº 3015-52.2018.811.0005 

no dia 09/10/2018, conforme andamento no sistema APOLO, não tendo 

devolvido os autos a secretaria até a presente data. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a advogado Dr. MIZAEL DE SOUZA, 

para devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117087 Nr: 1822-36.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hector Luiz Costa Kowalewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Camargo Penteado, Heloisa Camargo 

Penteado, Danilo André Pedrini Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18287, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2492-MT, Tiago de Oliveira Taveira - OAB:17899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Ante o exposto, determino que o valor da causa seja fixado no valor de 

R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), nos termos do art. 292, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Proceda-se à correção do valor 

da causa intimando-se o autor, ora impugnado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complemente o valor das custas processuais da demanda, 

sob pena de cancelamento da distribuição (NCPC, art. 290).Sanada a 

irregularidade, proceda-se com a citação dos demais demandados, nos 

termos do despacho inicial.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 4038-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida de Oliveira - 

OAB:338814, Diego Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o 

processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos 
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controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 69-78.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que o advogado Dr. Persio Oliveira Landim, inscrito na OAB_MT 

sob nº 12295, fez carga dos autos código 103995 nº 

69-78.2016.811.0005 no dia 14/08/2018, conforme andamento no sistema 

APOLO, não tendo devolvido os autos a secretaria até a presente data. 

Assim, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogado Dr. 

PERSIO OLIVEIRA LANDIM, para devolver os autos, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41017 Nr: 1826-54.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, atual 

denominação Bco Com. Uruguai S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Ferreira Ludwing - 

OAB:97.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado , devendo retirar 

guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – GUAIS) do conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na localidade: Novo Diamantino 

- zona urbana de Diamantino-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89041 Nr: 1390-56.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, 

Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereira de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo 

- OAB:8256/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 11095/11097, a Sette Câmara Correa e Bastos 

Advogados requer seja expedido a certidão de trânsito em julgado das 

decisões que excluíram a Srª Ana Paula Arantes de Freitas e a Empresa 

Claro S/A, da lide.

O presente feito trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios 

ajuizado por Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo e Elizio Lemes de 

Figueireo em desfavor de Americel S/A, Ana Paula Arantes de Freitas e 

Sette Câmara, Corrêa e Bastos Advogados Associados, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A sentença de fls. 10145/10149, reconheceu a ilegitimidade passiva da 

Srª Ana Paula Arantes de Freitas.

O Recurso de Apelação sob nº 9740/2016, acolheu a preliminar de 

ilegitimidade ativa e passiva e excluiu a Empresa Claro S/A, da lide (fl. 

10293/10300.

À fl. 11077, consta a certidão do trânsito em julgado do Recurso Especial 

sob nº 1647793/MT, datado de 24/04/2018.

Consoante certidão de fl. 11082, datada de 20/06/2018, transcorreu o 

prazo legal concernente ao Recurso de Agravo de Instrumento do STF, da 

decisão (fls. 11021/11022), que negou seguindo do Recurso 

Extraordinário sob nº 83116/2016, vez que em petitório de fl. 11081 a 

Sette Câmara Correa e Bastos Advogados, requereu que fosse baixado o 

agravo em recurso extra, ante o acordo entabulado entre os litigantes.

Assim, as certidões já estão juntadas o presente feito, conforme 

assinalado no relatório acima.

Registro que a certidão de trânsito em julgado, quando existir interposição 

e apreciação de Recurso de Apelação é feita na Secretaria do Tribunal e 

não pela gestora da vara.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 2843-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lanzoni, Gilmara Santos Guimarães 

Moitinho Lanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tonel Kober - 

OAB:9670-A/MT, Marcelo Da Pieve - OAB:11284-A, Marco Antonio 

Marinelli - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na decisão de fls. 389/390, onde 

se lê: ... junto à Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT, onde trabalha a 

parte executada, devendo a prefeitura...; leia-se: junto Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso, vez que a fonte pagadora da 

parte devedora é a Sema, onde possui a matrícula sob nº 248694, cargo 

de analista do meio ambiente, lotada na Cidade de Cuiabá/MT, devendo a 

secretaria fazer o depósito mensalmente na Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e, em seguida juntar nos autos a 

comprovação dos depósitos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92987 Nr: 1260-32.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Nascimento da Silva, Jorciney Nascimento da 

Silva, Cleber Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Duarte e Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cairo Bruno Duarte e Castro 

- OAB:11845/MT

 Vistos etc.

Considerando-se que este magistrado estará ausente para tratar de 

interesse particular no dia 24/10/2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

06 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 172-90.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ana Lorete Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozângela Natália Santana, Rosalina Santana, 

Armando Santana, Nicolino de Santana, Valentin do Bondespacho 

Santana, Ana de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Considerando-se que este magistrado estará ausente para tratar de 

interesse particular no dia 24/10/2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

07 de novembro de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38230 Nr: 3052-31.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmira Pedrosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 125.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2.018, às 

15:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 156.

Via de consequência, cancelo a audiência designada para o dia 

24/10/2018 e, redesigno a audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 15:30horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 104-78.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janari Lázaro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Coelho Portilho, Luiz Carlos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967 OAB/MT, José Maria 

Mariano - OAB:3539-A

 Vistos etc.

Ante a inclusão do feito na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, que acontecerá no período de 05 a 09 de novembro de 

2018, por determinação da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino 

da Silva – Presidente do NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 06 de novembro de 2018 às 13:00 horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 599-92.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Amadeu Cocco Rubin - 

OAB:8402/MT, Luciano Andre Frizão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Binotto de Oliveira - 

OAB:277014/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Sandro 

Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 159. Esse valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e o 

valor da taxa, qual seja, R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais setenta e 

seis centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e efetuar o mesmo 

procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá GERAR A GUIA. 

Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 3228-34.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Pereira Queiroz, Solange Gonçalves Eugenia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Marques da Silva, Construtora Muralha 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15418/MT, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.864,20 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 214/219. Esse 

valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 1.432,10 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e dez 

centavos), e o valor da taxa, qual seja, R$ 1.432,10 (mil quatrocentos e 

trinta e dois reais e dez centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 
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PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e 

efetuar o mesmo procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá 

GERAR A GUIA. Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83862 Nr: 2975-17.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.186,186, 14 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 379/388. Esse 

valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 2.593,07, (dois mil quinhentos e noventa e três reais e 

sete centavos), e o valor da taxa, qual seja, R$ 2.593,07 (dois mil 

quinhentos e noventa e três reais e sete centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e 

efetuar o mesmo procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá 

GERAR A GUIA. Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 1171-43.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

618,21 (seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 637 e acordo 633/634. 

Esse valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor 

das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), e o valor da taxa, qual seja, R$ 204,81 ( duzentos e quatro 

reais oitenta e um centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e efetuar o mesmo 

procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá GERAR A GUIA. 

Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83872 Nr: 2989-98.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 438/439. Esse valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e o 

valor da taxa, qual seja, R$ 137,76 ( cento e trinta sete reais e setenta e 

seis centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e efetuar o mesmo 

procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá GERAR A GUIA. 

Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9988 Nr: 269-47.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda, Marli Izabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do executado: JOSE CARLOS ALTRÃO

 Localidade: Diamantino sede

Finalidade da Diligência: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 3245-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia da Silva Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Intimo o executado do r. despacho de fls. 627/628 parcialmente transcrita: 

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.(........)Ante o exposto, 

PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 2180-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 Vistos etc.

Ante a inercia do devedor acerca dos valores penhorados, via ‘Bacenjud’, 

expeça-se Alvará Judicial conforme requerido e já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 3092-76.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o executado da r. decisão de fls. 568 a seguir trnscrita: Vistos 

etc.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.(........) Ante o exposto, 

PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo legal.Restando infrutífera 

a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, 

devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, 

querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, desde já determinado a 

avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e 

procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis 

penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, 

os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 2015-17.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o executado da r. decisão de fls. 31 a seguir transcrita: Vistos 

etc.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41444 Nr: 2087-19.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): VALDINEI TEODORO DA SILVA

Localidade: GLEBA CAJU, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5924 Nr: 140-18.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino, Antônio Resino Neto, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889/O

 Intimo os executados da r. decisão de fls. 351 a seguir transcrita: istos 

etc.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.(........) Ante o exposto, 

PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109194 Nr: 2178-65.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Lopes Reginaldo, Italo Lopes Reginaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ITALO LOPES REGINALDO

Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Valor: R$ 25,00

Finalidade da Diligência: Citação
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 135-30.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes, Edmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do executado: ADMIR ALVES DE MORAES, DURVAL ALVES DE 

MORAES E EDMAR JOSE DE SOUZA

 Localidade: FAZENDA DOURADA, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência:AVALIAÇÃO BEM INDICADO À PENHORA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129342 Nr: 2605-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 88/88verso a parte demandada requer o 

cancelamento da audiência agendada para o dia 24/10/2017, às 13:00 

horas.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não manifestou o 

desinteresse da realização da audiência.

Ora, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015).

Registro, ainda que as partes poderão constituir representantes para a 

audiência, nos termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe:

“Art. 334 (...)

§ 10 - A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.”

Advirto que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 88/88verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21699 Nr: 678-81.2004.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNER GOULART DE OLIVEIRA 

- OAB:266217, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento - OAB:5475/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000264-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edinei Rodrigues Constantino (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar nos autos acerca da devolução 

da Carta Precatória, Termo de Audiência e da Certidão negativa de 

manifestação do Requerido

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. M. (REQUERIDO)

M. A. M. G. (REQUERIDO)

M. A. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

I. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

T. D. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. E. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando o caráter prioritário dos feitos 

eleitorais conforme dispõe o art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 

23.555 do TSE, bem como considerando que o período de registro das 

candidaturas já se iniciou, e havendo necessidade de priorizar processos 

eleitorais em razão da proximidade da realização das Eleições 2018, na 

condição de Juiz da 7ª Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta 

da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, por consequência, 

redesigno a audiência para o dia 31 de janeiro de 2019, às 16h15min. 

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103809 Nr: 3348-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Eva da Silva, Edilson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos ), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 206/209 Esse valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e o 

valor da taxa, qual seja, R$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e efetuar o mesmo 

procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá GERAR A GUIA. 

Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados da Central de 
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Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117958 Nr: 2376-68.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº: 2376-68.2018.811.0005

Código: 117958

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal-CPP).

Designo o dia 03 de dezembro de 2018 às 14h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

Às providências.

Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109197 Nr: 2179-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgenes Emmanuel de Macedo do Espirito 

Santo Coringa, Divino Rumão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 109197

DECISÃO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido apresentado às fls. 490/492, expeça-se ofício a SEJUDH 

requisitando atestado de vaga. Outrossim, expeça-se ofício ao Juízo 

competente da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando anuência para 

transferência do acusado GEORGENES EMANUEL DE MACEDO DO 

ESPIRITO SANTO.

 Sem prejuízo da determinação acima descrita, AUTORIZO a visita das 

crianças Guilherme Emanoel Gonçalves e Deivid Emanuel Gonçalves 

Macedo, acompanhados de seu tio, André Luiz de Macedo, para o 

segregado GEORGENES EMANUEL DE MACEDO DO ESPIRITO SANTO, nos 

mesmos dias que os outros presos têm o direito de visitas, com base no 

artigo 41, inciso X, da LEP e artigo 19, §4º, do ECA.

 Intime-se a Defesa do acusado DIVINO RUMÃO DA SILVA, nos termos do 

artigo 422 do CPP.

 Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89506 Nr: 1850-43.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Erdmann Zauerbier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT

 Intimo o Patrono do denunciado para que, apresente alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124334 Nr: 542-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Lisandra dos Santos, Luiz Henrique Lima 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da denunciada, do inteiro teor do despacho de 

fls. 203, a seguir transcrito: "Vistos, etc. Considerando a suspensão do 

expediente nesta Comarca de Diamantino/MT, na data da audiência 

anteriormente agendada, conforme portaria em anexo, por consequência, 

redesigno a audiência para o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min. 

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Cumpra-se 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 2358-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Autos nº. 2358-13.2018.811.0005

Código nº. 128641

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que este Magistrado encontra-se de licença médica para 

acompanhamento de pessoa da família, conforme assegura o art. 245, do 

Código de organização e divisão judiciárias, entendo por bem a 

readequação da pauta, assim sendo redesigno a audiência para o dia 07 

de novembro de 2018, às 17hrs00min.

Intimem-se as partes, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 23 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 1181-34.2006.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard Banco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17.209-A

 INTIMAÇÃO

INTIMAR o procurador da executada que o presente auto encontra-se na 

Secretaria aguardando as providencias conforme requerido pelo prazo 

10(dez) dias.

Diamantino - MT, 22 de outubro de 2018.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000151-24.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE RENATO CABRAL 

EXECUTADO: LUZIANETE RODRIGUES Vistos, etc. Tendo em vista que o 

valor do acordo excede ao teto do juizado, bem como que a parte 

exequente não está representada por seu advogado, manifeste-se o 

patrono do autor sobre a composição, no prazo de 10 dias, bem como 

digam as partes, no mesmo prazo, sobre a questão da incompetência do 

JEC em razão do valor do acordo. Cumpra-se. Diamantino, 23 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GANIA TEREZINHA PEREIRA (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001269-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GANIA TEREZINHA PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através do comprovante de pagamento juntado aos autos, o 

qual demonstra o pagamento em favor da ré do valor de R$ 210,33, no dia 

20.06.2018, sendo que os documentos dos autos indicam que este valor 

corresponde ao pagamento da fatura do período de junho/2018, vencida 

em 13.06.2018, paga em 20.06.2018 e inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito em 30.07.2018, ou seja, após o adimplemento. O perigo da demora 

é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições em seu 

crédito por dívida supostamente adimplida, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição 

em questão até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-71.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010237-71.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 23 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000404-46.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 
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mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 23 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004651-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. N. D. O. (REQUERENTE)

L. J. F. R. (REQUERENTE)

P. V. D. R. J. (REQUERENTE)

J. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

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

 

Intime-se a advogada JULIANA COPETTI - OAB 0015746A-B acerca da 

impossibilidade da intimação do Sr. Pedro Venancio da Rocha Junior 

certificada pelo oficial de justiça sob o ID 15804348.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005948-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIACLE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAECIO GUEDES FERNANDES FELIPE OAB - MA11414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MAIARA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o requerente para que se manifeste quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128265 Nr: 1202-30.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDJV, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDJM, CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o processo, 

determinando o seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134712 Nr: 6541-67.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, entendo que proferir análise de mérito conforme 

pleito das partes, restaria numa sentença possivelmente desprovida da 

apuração dos direitos e deveres em valor e, consequentemente, estaria 

fadada à uma nova demanda de liquidação de sentença, sujeita ao 

procedimento do art. 509, e seguintes do CPC.

Ademais, a teor dos art. 3, § 2º e 3º, do CPC , friso que futuramente a 

contenda sobre a divisão de bens seria trazida ao Judiciário, que 

submeteria às partes à audiência para a tentativa de acordo.

Desse modo, atendendo aos princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como aos preceitos no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de mediação para o dia 23/11/2018 às 13h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores.

Notifiquem-se os mediadores Cosme e Mara a fim de que apenas um, 

sendo o que estiver disponível, conduza o ato, mediante confecção de 

termo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126848 Nr: 9374-92.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15886/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes.

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os ofícios conforme solicitado.

Translade-se cópia para o processo código 125263.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Intimem-se.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166372 Nr: 3347-88.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que Millena já atingiu a maioridade, intime-se para que 

regularize sua representação processual, bem como manifeste interesse 

no andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Retifique-se a capa dos autos, bem como a autuação do feito, de modo a 

excluir a genitora da requerente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166373 Nr: 3348-73.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA SANTOS DE MORAES - 

OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de 
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prisão formulado à f. retro.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 5443-52.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCMS, JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Considerando a audiência designada no despacho a seguir transcrito: 

"Vistos, etc. Visando oportunizar as partes a auto composição, 

favorecendo a celeridade e a economia processual e atendendo aos 

novos preceitos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/11/2018 às 13h:45min. Para tanto, intimem-se as 

partes para comparecimento. Cumpra-se.", intimo a parte requerida, por 

intermédio de sua advogada ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH 

para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 1010-44.2007.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBB, MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. retro. Para tanto, intime-se Wilian Brandão Borba, no 

endereço indicado, para comparecer a Defensoria Pública para informar 

se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Frustrada a tentativa de intimação do requerente, determino a suspensão 

do presente feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174349 Nr: 7591-60.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVRDM, IRDM, LRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo do pedido de suspensão para quitação 

das parcelas do débito alimentar (fls.24), intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165146 Nr: 2736-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 Certifico que o advogado VOLNEI LORENZZON esteve com estes autos 

em carga no dia 26/09/18, devolvendo-o sem nenhuma manifestação.

Desta forma, considerando a IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO juntada às 

fls. 124/168, intimo a parte requerente para manifestação no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172159 Nr: 6363-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o endereço indicado às fls.38, proceda-se nova tentativa de 

citação e intimação do requerido.

Sem prejuízo, designe-se audiência de conciliação, a qual deverá ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

comarca.

Intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158397 Nr: 8309-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o petitório retro, JULGO EXTINTO o processo, determinando 

o seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177570 Nr: 9364-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES FERREIRA, ADIANA BEZERRA 

CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - OAB:13946, 

Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 97. Para tanto, oficie-se a loja Gazin para que 

forneça extrato de débitos deixados pelo de cujus Nilton Albino dos 

Santos, como também, expeça-se oficio a empresa Honda Consórcio para 

que informe os valores constantes as cartas de crédito pertencentes ao 

de cujus, cujo crédito deve ser devidamente atualizado.

Com a resposta dos ofícios, intime-se a inventariante para se manifestar 

acerca do pedido de fls.103, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156096 Nr: 7223-85.2015.811.0037
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA SPANIOL ROBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARTUR ROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7223-85.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

INTERDITANDO: EULALIA SPANIOL ROBE

INTERDITADO: ANDERSON ARTUR ROBE

FINALIDADE: DECRETAR INTERDIÇÃO

RESUMO DA INICIAL: O requerido, ora interditando possui 22 anos de 

idade, sendo portador de doença mental severa, onde foi diagnosticado 

com enfermidade permanente e cuja CID é F. 72, a qual impossibilita de 

exercer qualquer atividade laboral, que demande de responsabilidade, por 

não possuir o uso da razão, necessitando e acompanhamento constante. 

Destarte, devido a uma condição física e mental, o requerido não é capaz 

de cuidar de si mesmo, tendo dificuldades para se locomover 

necessitando de supervisão integral para suas atividades comuns da vida 

diária até ,mesmo as mais elementares. Outrossim, a autora é a genitora e 

quem cuida de forma adequada do interditando desde de o seu 

nascimento, possuindo de fato todas as condições para desempenhar de 

maneira responsável e eficiente o encargo de curadora. Assim 

considerando a incapacidade do requerido, necessário se faz as 

interdição, deferindo-se a curatela a autora, por constituir medida de 

Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: DECRETO A INTERDIÇÃO do réu, de acordo com o 

art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua curadora a 

demandante, para a prática dos atos civis da vida do interditando, ficando 

limitada aos atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento 

de benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos 

públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para 

dispor de bens ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo 

sentido, quaisquer valores recebidos de entidade previdenciária deverão 

ser aplicados exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 210809 Nr: 4454-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJDCDPDL-M, PEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, 

TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 Vistos etc.

Recebo o procedimento e defiro o postulado à fls. 08. Para tanto, designo 

Audiência de Advertência para o dia 13/11/2018, às 17h00min.

 Intime-se o adolescente e a requerida para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169578 Nr: 5049-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FYRR, FRANCISCA LUCILENE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 Vistos etc.

Às fls. 171 a parte autora pleiteia o julgamento antecipado do mérito.

Destarte, intime-se a parte contrária para que informe se deseja o 

julgamento antecipado do mérito e, em caso contrário, especifique as 

provas que pretende produzir.

Em seguida, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 4551-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLC, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Considerando a manifestação da d. Promotora de Justiça lançada às fls. 

136-vº e o relatório de estudo psicossocial juntado às fls. 130/136, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, por intermédio de seu 

advogado, para manifestação requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67638 Nr: 7518-35.2009.811.0037

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSODSCDGA, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANÍNA MARIA 

TOMADON ROMAGNOLI, para devolução dos autos nº 

7518-35.2009.811.0037, Protocolo 67638, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005875-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS (RÉU)

TEREZA SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 15246970 bem como da 
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audiência desiganada conforme certidão abaixo transcrita: Processo: 

1005875-10.2018.8.11.0037; AUTOR(A): JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES 

RÉU: JOSE EDUARDO DOS SANTOS, TEREZA SOUZA DOS SANTOS O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006668-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ZEFIRINO DA SILVA (AUTOR(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15847917, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIÃO ABAIXO TRANSCRITA: 

Processo: 1006668-46.2018.8.11.0037; AUTOR(A): CREUZA ZEFIRINO DA 

SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., 

BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO BMG O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004943-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004943-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DAVID DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 
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estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005286-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDMILSON BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005286-18.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EDMILSON BORGES DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005343-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005343-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR: UESLEI ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 
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ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005288-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005288-85.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ALCIDES JOSE DOS SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 
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receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005289-70.2018.8.11.0037
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LUANA PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

JOSIANE PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005289-70.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUANA PEREIRA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005290-55.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 
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legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005292-25.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JHONY DIAS TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 
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95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000044-49.2016.8.11.0037; 

REQUERENTE: JOAO BATISTA MORAES SANTOS REQUERIDO: AGRO 

PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME Diante da 

informação retro, designa-se a audiência de conciliação para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 12h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 23 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 146654 Nr: 2847-56.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO PEDRO PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos em correição,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em 

face de decisão de fls 41/42 ratificada pela decisão de fl.111.

Foram apresentadas contrarrazões pelo requerente (fls. 118/120).

 É o relatório. DECIDO.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022).

Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios 

alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos argumentos 

jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo 

em situações excepcionais.

Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido devidamente 

fundamentado.

Com tais considerações, conheço dos presentes embargos para, no 

entanto, negar-lhes provimento, por ausência de contradição, mantendo-a 

tal como se acha lavrada.

Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 107866 Nr: 7006-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÍRIO JOSÉ RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSE FERREIRA - 

OAB:MT-8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Vistos em Correição.

Face a notícia do falecimento da parte ré, determino a suspensão do 

processo, bem como que seja citado o espólio, na pessoa de sua 

inventariante, para se pronunciar no prazo de 05 dias (art. 690 e 

parágrafo único do CPC).

A citação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, porquanto, frustrada 

a citação pelo Correio (p. 214 e p. 217/verso).

Dando seguimento, considerando a renúncia do advogado 

substabelecente Rodolfo Wilson Martins à p. 202, intime-se a advogada 

Talita Borges Reis para que informe se continuará representando a parte 

requerida nestes autos. Prazo: 05 (cinco) dias.

Cumpra com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7457 Nr: 7-74.1995.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR JORGE SECHI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, 

ZAID ARBID - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7456 Nr: 71-16.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON JUNIOR RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS - 

OAB:4502, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:MT 22.165-A, FABIULA 

MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI 

- OAB:13842/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA ALVES 

ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597

 Processo nº 71-16.1997.811.0037 (Código 7456)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Erlon Junior Riva

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e restrição via sistema RENAJUD, competindo, 

todavia, à parte interessada, a obtenção dos dados não fornecidos pelo 

sistema correlato.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178050 Nr: 9605-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162722 Nr: 1559-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS ME, JOEL 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifesta-se nos autos, eis 

que decorreu o prazo e os executados não pagaram o débito, não nomeou 

bens a penhora e nem interpôs embargos, devendo para tanto dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 5560-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kozma Reutow, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE V. 

EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142766 Nr: 1067-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102079 Nr: 1501-12.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370/MT

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166603 Nr: 3493-32.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B
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 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 17h45min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135925 Nr: 7501-23.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SPAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:MT/15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 7501-23.2014.811.0037 (Código nº 135925)

Embargos do Devedor

Embargante: Adair Spagnol

Embargada: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral (fls.476), designo 

audiência de instrução para a data de

 As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso se não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186380 Nr: 2191-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊNIO LUIS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO UCKER - 

OAB:MT/13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818/sp, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.977A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65707 Nr: 5508-18.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MENEZES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento de duas das diligências do 

oficial de justiça (uma na zona 02 e outra na zona 03, cuja guia de 

arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120640 Nr: 3128-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167123 Nr: 3774-85.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS AMORIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129210 Nr: 2055-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA 

ALDAVE DA SILVA, WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA MODESTINA 

CASTRO DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS 

SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE 

LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 

4.722-A, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, FRANCOISE HEINZE - OAB:52293, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 

52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - OAB:25.614

 Intimo o advogado da parte autora para informar nos autos o local de 

falecimento da requerida Gilka Modestina Castro da Silva a fim de cumprir 
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a decisão retro e/ou, aporte nos autos a certidão de óbito da requerida. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166949 Nr: 3662-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DELÁCIO GNIPPER - 

OAB:SP/ 331734, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, 

LUCAS RODRIGUES DO CARMO - OAB:SP/299667, LUIZ CARLOS 

REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - 

OAB:SP/ 242217, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52064 Nr: 236-77.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, DIVAIR APARECIDO 

DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, TAISE PINTO DE LARA 

DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Processo nº 236-77.2008.811.0037 (Código 52064)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Olintho Pereira de Azevedo

Executado: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156180 Nr: 7259-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA MATA, LOURIVAL DE 

SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169722 Nr: 5113-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 3840-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO, BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:RS 

56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 Processo nº 3840-12.2009.811.0037 (Código nº 64029) Cumprimento de 

Sentença Exequente: Jorge Luis Zanon Executados: Darci Camargo e 

Ronivaldo de Souza Camargo Vistos etc. defiro o requerimento de penhora 

sobre os ativos financeiros da parte executada (fls.136/137). Autorizo o 

bloqueio de veículos via Sistema RENAJUD, na forma postulada 

(fls.136/137). Caso frustradas as diligências, diante da total 

impossibilidade da parte exequente obter, extrajudicialmente, informações 

sobre a existência de outros bens ou rendas em nome do devedor, é 

necessária a pronta intervenção judicial para regular realização do direito 

invocado, haja vista que “só se apresenta razoável a iniciativa do juiz, 

quando for demonstrada a impossibilidade de a parte obter pessoalmente 

a informação” (NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. 

in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor. 6ª ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729). Por essa 

forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima 

a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante requisição 

judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que “esgotados os 

meios para localização dos bens do executado, é admissível a requisição, 

através do Juiz da execução, de informações à Receita Federal, face ao 

interesse da justiça na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. 

Peçanha Martins, DJU 08.05.2000). Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.136/137), via 

sistema INFOJUD. Concluídas as diligências, imediata conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei. Primavera do Leste 

(MT), 19 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121570 Nr: 4078-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174430 Nr: 7629-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FIGUEIREDO RAMOS - 

OAB:RJ/ 128.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a o advogado da parte requerente a manifestar da 

certidão de fls. 61, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167981 Nr: 4229-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para retirar a carta precatória para distribuição e 

cumprimento, devendo ser comprovada a distribuição, no prazo de 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156630 Nr: 7478-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA CONCEICAO SILVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:SP 155574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106212 Nr: 5253-89.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERENTE fica INTIMADO para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e a requerida não 

contestação, devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123328 Nr: 5877-70.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HERIVELTO FELIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Jarbas Lindomar Rosa - OAB:9876/MT

 designa a audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

12h30min

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 4978-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA DA SILVA E CIA LTDA- EPP, 

SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 4978-96.2018.811.0037 (Código 212008)

Habilitação de Crédito Retardatário

 Requerente: Plena Comercial LTDA

Requeridos: EPA da Silva e Cia LTDA – EPP e Outro

Vistos em correição permanente.

Intime-se a recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 

11.101/2005, art.12).

Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 5 

(cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (Lei nº 11.101/2005, art.12, parágrafo único).

Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Luana Klimiuk, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145721 Nr: 2413-67.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Santino Ruchinski - OAB:26606, 

TULIO BORGES MONTEIRO - OAB:81320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO 

- OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Paula Vanessa Damaren Santos para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134082 Nr: 6069-66.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 Tendo em vista a informação, via telefone, da patrona da parte requerida, 

de que peticinou via PEA pelo desisteresse na audiência de conciliação, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, 

às 17h45min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca, 

a fim de que haja tempo hábil para a juntada do mencionado petitório da 

parte requerida e consequente intimação do requerente para 

manifestar-se.

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade redesignada, no 

dia e hora marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006167-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL CARLOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que a diligência do Oficial de Justiça deve ser comprovada com a 

guia, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a 

parte autora para juntar a GUIA referente a diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARAES BARROS DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004735-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003864-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DE SOUZA PORTO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não manifestou 

acerca da restrição judicial, apesar de intimada pelo DJE .Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA MATHEUS (EXECUTADO)

L A MATHEUS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não manifestou 

acerca da restrição judicial, apesar de intimada .Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002098-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS THOMASI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

SAMOEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não manifestaram 

acerca da penhora, apesar de intimada.Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005111-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA (AUTOR(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA IVANILDE PEREIRA DE MOURA (RÉU)

PATRICK MOURA ARRUDA (RÉU)

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO ARRUDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005815-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MADALENA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 15945467, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004554-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005553-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVIO ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

DAVID ALVES CHAGAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003566-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PIRES GUARDIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005040-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006303-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. I. A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006541-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006282-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

GEOFRE SARAIVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARODIM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002219-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOUSE LEMES TOLEDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIA KUSMIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003176-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004821-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILANIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WOMAR VIEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005782-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREILER FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006214-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO (ADVOGADO(A))

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004924-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))
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JOAO PEDRO MARQUES (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FUGANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERY FUGANTI (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO PATRICIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001314-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA PEREIRA FEITOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165636 Nr: 2982-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116350 Nr: 6989-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora sobre a certificação da citação do herdeiro 

ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

119626) para este feito.

Defiro o requerimento de busca de endereço, através dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, em nome do herdeiro EDSON 

LEANDRO MARTIGNAGO.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119626 Nr: 2062-65.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA FREIRE 

MARTINS STANISZESKI - OAB:PR 60.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 Vistos.

Inicialmente, translade-se cópia da sentença proferida nestes autos para o 

apenso (código 116350).

Após, desentranhe-se a petição de fls. 90/92, tendo em vista, a Resolução 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de cumprimento de 

sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte embargada para distribuir o processo diretamente 

no PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença 

deste processo.

Atentando-se, a promover a habilitação dos herdeiros da parte 

embargante, com a devida qualificação de cada sucessor, no prazo de 02 

(meses), nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137175 Nr: 8426-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MATEUS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE, JAIRO MACHINIC, 

ARTHUR HENRIQUE MOHR - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Inicialmente, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando o endereço da executada ELIZÂNGELA DONIZETI 

DE OLIVEIRA MOHR, considerando que não houve citação desta.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line, em nome dos 

executados PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE E JAIRO MACHINIC.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, para, 

querendo, oporem embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171261 Nr: 5825-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pedido de citação por edital, proceda-se a busca 

do endereço do executado, através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 5612-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pedido de citação por edital, proceda-se a busca 

do endereço do executado, através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161601 Nr: 1091-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ANTONIO DOMBROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 357/361, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49564 Nr: 4977-97.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GALBIER TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 2617-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES FERREIRA, WAGNER GOMES 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, DF 

PRODUTORA, TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre a petição de fls. 335/350, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187218 Nr: 2591-45.2017.811.0037
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 3971-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE), DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS, RODINEI 

MAZETTO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 1280-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDES AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126147 Nr: 8713-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130585 Nr: 3205-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA 

CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO, 

FREDYSON RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149763 Nr: 4264-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 3955-96.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL SA ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A, MARILI R. TABORDA - OAB:12.293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 Certifico que a Carta precatória encaminhada à comarca de Umuarama-PR 

retornou, desta forma impulsiono o presente fito com a finalidade de intimar 

a pare autora para manifestar se insiste no depoimento pessoal do 

requerido nos termos da Deliberação de p. 133.

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006563-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

ROBSON FRANTZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS (IMPETRADO)

Municipio de Primavera do Leste (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006563-69.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: ROBSON FRANTZ IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado 

por ROBSON FRANTZ contra ato do Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que realizou o 

concurso nº 01/2015 para o cargo de Veterinário, o qual disponibilizava 

apenas cadastro reserva, obtendo a 1º colocação. Aduz que, no ano de 

2017, o atual Prefeito Municipal determinou a prorrogação do concurso 

pelo período de 02 anos, ou seja, sua vigência será até 2019. Relata que, 

em 30.03.2016, foram criadas 02 vagas para o cargo de Veterinário, 

sendo que até o presente momento o impetrante não fora convocado. 

Alega, ainda, que sua esposa é servidora pública nesta cidade, enquanto 

o impetrante reside no Município de Nova Mutum/MT. Assim, requer, em 

sede de tutela antecipada, que seja determinada à autoridade coatora que 

proceda imediatamente a sua nomeação e posse no cargo de Veterinário 

do Município de Primavera do Leste/MT. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, registro, que o mandado de segurança é remédio 

constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

Federal). Ainda, destaca-se que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a 

viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante, ante 

a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne 

ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a 

concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do 

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

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da 

liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do 

direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas 

cautelares. Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso sub judice, afirma a parte impetrante que o ato praticado pela 

autoridade coatora é arbitrário e ilegal, pois não está de acordo com a 

legislação vigente, já que obteve a 1º colocação no certame, o qual havia 

apenas cadastro reserva. No entanto, posteriormente, foram criadas 02 

(duas) vagas, sendo que o impetrante não fora convocado para tomar 

posse. Nesse passo, verifica-se que o certame foi homologado em 

16/10/2015, com prazo de 02 (dois) anos, tendo sido prorrogado por igual 

período, de modo que sua validade termina em 16/10/2019. Assim, estando 

o concurso dentro do seu prazo de validade, não tem a Administração 

Pública obrigação de nomear desde logo os candidatos aprovados. Assim, 

a Administração Pública possui prazo para realizar a convocações e 

nomeações que entender necessárias, inserindo-se este ato no campo da 

discricionariedade conferida ao Poder Público. Celso Antônio Bandeira de 

Mello aduz que a discricionariedade não se trata de um “poder” atribuído 

em abstrato, mas um modo de disciplina jurídica concreta da atividade 

administrativa. Para este autor, a discricionariedade pode ser definida 

como “a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de 

que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma 

jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a 

fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal.” 

(BANDEIRA DE MELLO. 2015, 32 ed., p. 436). Não obstante, é 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital. Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS 

PROVIDOS. A criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade 

do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para 

aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato 

discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração. Hipótese em que a edição de resolução 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, que determinava que as vagas criadas 

posteriormente fossem preenchidas com o concurso então vigente, retirou 

do Tribunal Regional Eleitoral a discricionariedade de optar por fazer um 

novo concurso ou aproveitar os que já estavam concursados. Diante de 

tal peculiaridade, reconhece-se aos recorrentes o direito subjetivo à 

nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação do concurso 

público. Precedente (RE 607.590-AgR-ED, julgado sob a minha relatoria). 

Embargos de declaração providos, com excepcional atribuição de efeitos 

modificativos, a fim de cassar o acórdão embargado e dar provimento ao 

agravo regimental e ao recurso extraordinário. (STF-RE 602867 

AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado 

em 07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 

PUBLIC 05-11-2014). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER –CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL –– EDITAL Nº 001/2011-PMR/SEMEC – CANDIDATA 

CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – 

CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS POR LEI – PROCESSO SELETIVO DE 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LANÇADO APÓS A VALIDADE DO 

CERTAME – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

A contagem do prazo prescricional da ação ordinária contra a ausência de 

nomeação de candidato classificado em concurso público é a data do 

término do prazo de validade do certame. (...) Os candidatos aprovados 

fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para 

cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, 

mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por 

criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração (...). (STJ – AgInt 

no REsp 1509674/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). A contratação 

temporária realizada após o término da vigência do concurso não 

demonstra a existência da preterição. Não existindo nos autos 

documentos que comprovem a existência de contratação temporária, em 

caráter precário, afasta-se a alegação de preterição ao direito de 

nomeação em concurso público. (TJMT - Ap 23094/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). Dessa 

forma, ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo desta ação, 

enviando-lhes uma cópia da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, prestem as informações que entenderem necessárias. Após o 

decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000334-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000334-64.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 08h15. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA CRISTINA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000637-44.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 08h30. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000816-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVELANDE JOSE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000816-75.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 08h45. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001979-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BARBOSA VILELA (REQUERENTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001979-90.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 09h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005563-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

JUSSELI ANA TERRENGUI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005563-68.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 09h15. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000672-67.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2017, 

às 10h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000762-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

LORENA JUNG DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000762-75.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 10h15. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000742-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES LACERDA (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA (IMPETRANTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000742-84.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

LACERDA, ANA GONCALVES LACERDA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES 

LACERDA contra ato praticado por LEONARDO TADEU BORTOLIN, 

Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, todos qualificados nos autos. 

Alegam, em síntese, que realizaram uma Consulta Prévia para requerer 

Alvará de Construção no Município, a qual foi feita pela Corretora de 

Imóveis contratada e, posteriormente, aprovada com a emissão do alvará 

para a construção. No entanto, relatam que foi emitido parecer jurídico, de 

caráter opinativo, alegando que a Corretora não possuía procuração 

outorgada pelos impetrantes, opinando pela revogação do alvará de 

construção. Assim, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 499/1998 

não impõe que a Consulta Prévia seja realizada em nome do interessado 

por procurador, pugnou pela concessão de medida liminar para determinar 

que autoridade coatora mantenha as deliberações realizadas por meio das 

atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, bem como mantenha o alvará de 

construção emitido e convalide os termos do parecer jurídico nº 006/2018 

que não conflitem com os pedidos anteriores. No id n. 11830268, o pedido 

liminar foi deferido. No id n. 14029137, o impetrado apresentou suas 

informações, alegando que ao analisar o pedido de Consulta Prévia foi 

identificado vício de representação, momento em que o Assessor Jurídico 
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deu parecer para determinar a revogação do alvará de construção. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público manteve-se inerte (id n. 

15762894). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizado por JOSE 

CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES LACERDA em face 

da autoridade coatora LEONARDO TADEU BORTOLIN, Prefeito Municipal 

de Primavera do Leste/MT. Considerando as peculiaridades do caso, 

preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento 

do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de 

Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da 

Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de 

José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é 

considerado "um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto 

à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). Hely Lopes 

Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido 

e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). 

Compulsando os autos, vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores do mandado de segurança, eis que o direito invocado nos 

autos encontra respaldo jurídico. No caso sub judice, verifico que a 

imposição de óbice ao fornecimento de alvará de construção formulado 

pelos impetrantes, sob a fundamentação de vício de representatividade 

vulnera o direito líquido e certo dos impetrantes, impingindo-lhe, dessa 

forma, inegáveis prejuízos financeiros, circunstância que implica no pleno 

e formal reconhecimento do pedido. Por oportuno, consigno que o pedido 

dos impetrantes encontra respaldo na legislação municipal (Lei Municipal 

nº 499/1998), visto que tal exigência não consta da lei que ampara o 

trâmite administrativo para pedido de construção. Vejamos: Art. 5º Antes 

de solicitar aprovação do projeto, o requerente deverá efetivar a Consulta 

Prévia através do preenchimento da "Consulta Prévia para Requerer 

Alvará de Construção". § 1º Ao Requerente cabe as indicações: a) Nome 

e endereço do proprietário; b) Endereço da obra (lote, quadra e 

loteamento); c) Finalidade da obra (residencial, comercial, industrial etc.); 

d) Natureza da obra (alvenaria, madeira ou mista); e) Croqui de localização 

do lote. § 2º À Prefeitura cabe a indicação das normas urbanísticas 

incidentes sobre o lote (zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento, altura máxima e recuos mínimos), de acordo com a Lei de 

Zoneamento e Uso do solo e demais informações pertinentes. Destarte, 

considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil para DETERMINAR a manutenção das deliberações 

realizadas por meio das atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, a 

manutenção do alvará de construção emitido em favor dos impetrantes, 

bem como a convalidação dos termos do parecer jurídico nº 006/2018 que 

não conflitem com os pedidos anteriores, desde que, evidentemente, 

atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver 

impedida, confirmando a tutela antecipada de id n. 11830268. Sentença 

sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 

12.016/2009. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000742-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES LACERDA (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA (IMPETRANTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000742-84.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

LACERDA, ANA GONCALVES LACERDA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES 

LACERDA contra ato praticado por LEONARDO TADEU BORTOLIN, 

Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, todos qualificados nos autos. 

Alegam, em síntese, que realizaram uma Consulta Prévia para requerer 

Alvará de Construção no Município, a qual foi feita pela Corretora de 

Imóveis contratada e, posteriormente, aprovada com a emissão do alvará 

para a construção. No entanto, relatam que foi emitido parecer jurídico, de 

caráter opinativo, alegando que a Corretora não possuía procuração 

outorgada pelos impetrantes, opinando pela revogação do alvará de 

construção. Assim, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 499/1998 

não impõe que a Consulta Prévia seja realizada em nome do interessado 

por procurador, pugnou pela concessão de medida liminar para determinar 

que autoridade coatora mantenha as deliberações realizadas por meio das 

atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, bem como mantenha o alvará de 

construção emitido e convalide os termos do parecer jurídico nº 006/2018 

que não conflitem com os pedidos anteriores. No id n. 11830268, o pedido 

liminar foi deferido. No id n. 14029137, o impetrado apresentou suas 

informações, alegando que ao analisar o pedido de Consulta Prévia foi 

identificado vício de representação, momento em que o Assessor Jurídico 

deu parecer para determinar a revogação do alvará de construção. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público manteve-se inerte (id n. 

15762894). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizado por JOSE 

CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES LACERDA em face 

da autoridade coatora LEONARDO TADEU BORTOLIN, Prefeito Municipal 

de Primavera do Leste/MT. Considerando as peculiaridades do caso, 

preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento 

do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de 

Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da 

Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de 

José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é 

considerado "um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto 

à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). Hely Lopes 

Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido 

e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 
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e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). 

Compulsando os autos, vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores do mandado de segurança, eis que o direito invocado nos 

autos encontra respaldo jurídico. No caso sub judice, verifico que a 

imposição de óbice ao fornecimento de alvará de construção formulado 

pelos impetrantes, sob a fundamentação de vício de representatividade 

vulnera o direito líquido e certo dos impetrantes, impingindo-lhe, dessa 

forma, inegáveis prejuízos financeiros, circunstância que implica no pleno 

e formal reconhecimento do pedido. Por oportuno, consigno que o pedido 

dos impetrantes encontra respaldo na legislação municipal (Lei Municipal 

nº 499/1998), visto que tal exigência não consta da lei que ampara o 

trâmite administrativo para pedido de construção. Vejamos: Art. 5º Antes 

de solicitar aprovação do projeto, o requerente deverá efetivar a Consulta 

Prévia através do preenchimento da "Consulta Prévia para Requerer 

Alvará de Construção". § 1º Ao Requerente cabe as indicações: a) Nome 

e endereço do proprietário; b) Endereço da obra (lote, quadra e 

loteamento); c) Finalidade da obra (residencial, comercial, industrial etc.); 

d) Natureza da obra (alvenaria, madeira ou mista); e) Croqui de localização 

do lote. § 2º À Prefeitura cabe a indicação das normas urbanísticas 

incidentes sobre o lote (zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento, altura máxima e recuos mínimos), de acordo com a Lei de 

Zoneamento e Uso do solo e demais informações pertinentes. Destarte, 

considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil para DETERMINAR a manutenção das deliberações 

realizadas por meio das atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, a 

manutenção do alvará de construção emitido em favor dos impetrantes, 

bem como a convalidação dos termos do parecer jurídico nº 006/2018 que 

não conflitem com os pedidos anteriores, desde que, evidentemente, 

atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver 

impedida, confirmando a tutela antecipada de id n. 11830268. Sentença 

sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 

12.016/2009. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106447 Nr: 5498-03.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA THOMAS BRANDEL, ADRIANA PIRES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIA ROSSETTO THEODORO, para devolução 

dos autos nº 5498-03.2011.811.0037, Protocolo 106447, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174826 Nr: 7857-47.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:5454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE DE SOUZA, para devolução 

dos autos nº 7857-47.2016.811.0037, Protocolo 174826, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126596 Nr: 9139-28.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, CNPJ: 

24707036000178. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 22 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 6521-86.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº: 6521-86.2008.811.0037 (Código 58952)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELVO FRANCISCO 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 173/174, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 173/174.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 
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autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111017 Nr: 1366-63.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Processo nº: 1366-63.2012.811.0037 (Código 111017)

Vistos.

 Proceda-se a Sr.ª Gestora a expedição de oficio ao Egrégio Tribunal 

competente para que informe se houve o transito em julgado do agravo de 

instrumento às fls. 106/108.

 Com a juntada da referida certidão, tornem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61197 Nr: 936-19.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

ELAINE SARTORI ROGGIA, ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

regularizar o parcelamento, sob pena de indeferimento do processo de 

compensação e, por conseguinte, do restabelecimeto da presente 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25124 Nr: 1438-65.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº: 1438-65.2003.811.0037 (Código 25124)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, nº 199-55.2005.811.0041 

(código 31954), da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Feita a penhora, intime-se o espólio, por seu inventariante, para, querendo, 

opor embargos, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28087 Nr: 533-26.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº: 533-26.2004.811.0037 (Código 28087)

Vistos.

Considerando que a reunião ou apensamento das execuções não importa 

em dizer que apenas uma deverá prosseguir enquanto a outra fica 

suspensa, mas sim que ambas irão tramitar em conjunto, cada qual na sua 

fase processual, vez que o apensamento é no intuito de evitar decisões 

conflitantes, bem como conferir maior celeridade da atividade jurisdicional 

e economia processual, proceda-se a intimação da parte exequente, por 

carga, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61550 Nr: 1433-33.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PINTO DE SAMPAIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1433-33.2009.811.0037 (Código 61550)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOVITA PINTO DE 

SAMPAIO SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 198/199, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 198/199.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149304 Nr: 4013-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4013-26.2015.811.0037 (Código 143904)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DIRCEU ZANON 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 122/123, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 106/107.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149319 Nr: 4025-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA RODRIGUES SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4025-40.2015.811.0037 (Código 149319)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VANESSA 

RODRIGUES SILVA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 84/85, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 84/85.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126817 Nr: 9347-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 9347-12.2013.811.0037 (Código 126817)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por NEIDE MARIA DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 155/156, guia de depósito judicial comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 142/145.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134588 Nr: 6441-15.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Processo nº 6441-15.2014.811.0037 (Código 134588)

Vistos.

Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126755 Nr: 9286-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSANE LORILEI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9286-54.2013.811.0037 (Código 126755)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROSANE LORILEI 

KLEIN em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 142/145, guia de depósito judicial comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 142/145.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53225 Nr: 950-37.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente da expedição do Alvará Eletrônico para levantamento da 

requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74674 Nr: 6993-19.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6993-19.2010.811.0037 (Código 74674)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANTONIO PEDRO 

MARCON em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 238/239, a advogada da parte requerente pugnou pelo 

prosseguimento da ação somente quanto aos honorários sucumbenciais, 

tendo em vista a ausência de interesse dos herdeiros da parte autora no 

prosseguimento do feito.

À fl. 246, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 246.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141381 Nr: 372-30.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DIVINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 372-30.2015.811.0037 (Código 141381)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DEJANIRA DIVINA 

DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 120/121, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 120/121.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48116 Nr: 3465-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA, EZILIETE DI DOMENICO, JOSÉ CARLOS 

FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 3465-79.2007.811.0037 (Código 48116)

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
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LTDA e OUTROS, devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 246/250, foi determinado o bloqueio de contas bancárias dos 

executados, bem como restrição de transferência de veículos pelo 

sistema Renajud.

 À fl. 254, o executado JOSÉ CARLOS FUGANTI alegou ter sido excluído 

da certidão de dívida ativa, conforme a petição da parte exequente à fl. 82 

e a CDA de fl. 83 e pugnou pelo desbloqueio de seus ativos financeiros.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que foi realizada a penhora na conta do 

executado José sem sequer constar o nome na certidão de dívida ativa, 

tendo em vista que, às fls. 82/83, a parte exequente procedeu a 

retificação da CDA, excluindo o nome de JOSÉ CARLOS FUGANTI e 

requerendo sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

 Destarte, consigno que assiste razão ao pedido de desbloqueio dos 

valores e dos veículos, vez que o peticionante foi excluído da certidão de 

dívida ativa, devendo também ser excluído do polo passivo da ação, 

conforme peticionado pela parte exequente à fl. 82.

Isto posto, defiro o pedido de fl. 254 e DETERMINO o levantamento das 

restrições existentes e ao desbloqueio de contas de JOSÉ CARLOS 

FUGANTI, bem como a sua exclusão do polo passivo da ação.

Assim, proceda a sua intimação para que informe os dados bancários 

para a liberação dos valores bloqueados.

Após, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor depositado nos autos, em favor de JOSÉ CARLOS 

FUGANTI, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61197 Nr: 936-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

ELAINE SARTORI ROGGIA, ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº: 936-19.2009.811.0037 (Código 61197)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 40.

Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135671 Nr: 7303-83.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7303-83.2014.811.0037 (Código 135671)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por APARECIDA DE 

FATIMA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 183/184, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 183/184.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 1624-10.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRA GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1624-10.2011.811.0037 (Código 102227)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ZAIRA 

GONÇALVES FORTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 201/202, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 201/202.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70690 Nr: 3001-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 171 de 904



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3001-50.2010.811.0037 (Código 70690)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FATIMA 

APARECIDA DOS REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 239/240, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 239/240.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120856 Nr: 3348-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3348-78.2013.811.0037 (Código 120856)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IRACY PEREIRA 

DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 150/151, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 150/151.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167601 Nr: 3971-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3971-40.2016.811.0037 (Código 167601)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FRANCISCO 

PAULO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 148/149, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 148/149.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151958 Nr: 5253-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBANY DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5253-50.2015.811.0037 (Código 151958)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SILBANY DE 

MOURA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 115/116, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 115/116.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120335 Nr: 2813-52.2013.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDVANIO CASSIO LEITE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2813-52.2013.811.0037 (Código 120335)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EUDVANIO 

CASSIO LEITE COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 147/148, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 147/148.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 4425-64.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4425-64.2009.811.0037 (Código 64643)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DARI SOARES DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 206/207, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 206/207.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69334 Nr: 1642-65.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCY SEVERO BIALVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1642-65.2010.811.0037 (Código 69334)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DULCY SEVERO 

BIALBO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 335/336, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 335/336.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160407 Nr: 584-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 584-17.2016.811.0037 (Código 160407)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IRENE COSTA 

ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 106/107, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 106/107.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 173 de 904



baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 9164-07.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9164-07.2014.811.0037 (Código 138246)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SALETE 

MAZZONETTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 145/146, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 145/146.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164860 Nr: 2598-71.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADABLO CARVALHO HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2598-71.2016.811.0037 (Código 164860)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANADABLO 

CARVALHO HORA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 128/129, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 128/129.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158576 Nr: 8392-10.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8392-10.2015.811.0037 (Código 158576)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALTER MENDES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 146/147, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 146/147.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 8213-13.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZANAIDE PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8213-13.2014.811.0037 (Código 136893)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA ZANAIDE 

PETRY em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 100/101, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 100/101.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 
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autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134390 Nr: 6290-49.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE WEISSHAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6290-49.2014.811.0037 (Código 134390)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ALICE 

WEISSHAAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 125/126, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 125/126.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118021 Nr: 364-24.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 364-24.2013.811.0037 (Código 118021)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDIR SANTOS 

DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 164/165, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 164/165.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75398 Nr: 7713-83.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131469 Nr: 3963-34.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3963-34.2014.811.0037 (Código 131469)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA DALVA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 90/91, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 90/91.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137503 Nr: 8679-07.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8679-07.2014.811.0037 (Código 137503)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 104/105, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 104/105.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145162 Nr: 2141-73.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESILENE BENTO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR que 

a autarquia requerida efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso devidas desde a data da cessação do benefício de 

auxílio-doença (12.01.2015 – fl. 32) até a presente data, acrescidos de 

juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança e 

correção monetária pelo INPC, descontadas as parcelas já pagas durante 

a concessão da tutela antecipada de fls. 34/37.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que 

a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a 

requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125434 Nr: 8004-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8004-78.2013.811.0037 (Código 125434)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JERONIMO 

GONZAGA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 93/94, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 93/94.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122909 Nr: 5451-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5451-58.2013.811.0037 (Código 122909)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença de fl. 114.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131694 Nr: 4153-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA HELENA GATTO MORINIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4153-94.2014.811.0037 (Código 131694)

Vistos.

Ante a petição de fls. 53/55, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48057 Nr: 3364-42.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMA S. DE ANDRADE ME, GEMA SARDA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LOPES DOS 

SANTOS - OAB:75579

 Processo nº: 3364-42.2007.811.0037 (Código 48057)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48057 Nr: 3364-42.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMA S. DE ANDRADE ME, GEMA SARDA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LOPES DOS 

SANTOS - OAB:75579

 Processo nº: 3364-42.2007.811.0037 (Código 48057)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de julho de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4190 Nr: 282-18.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFI-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 282-18.1998.811.0037 (Código 4190)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 274 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168594 Nr: 4536-04.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4536-04.2016.811.0037 (Código 168594)

Vistos.

Sobre o laudo de fls. 66/67 e a petição de fl. 69/71, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174431 Nr: 7630-57.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7630-57.2016.811.0037 (Código 174431)

 Vistos.

Oficie-se a Secretaria de Estado de Gestão informando os dados 

solicitados no ofício n. 084/2018/SGFP/SEGES-JUR.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178877 Nr: 10053-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, WENER 

ADOLFO ALTENBURGER, ALFREDO ERVINO SCHOLL, MARIA LUCIA 

OKADA SCHOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Processo nº 10053-87.2016.811.0037 (Código 178877)

Vistos em correição.

Considerando a oferta de bens pela parte executada, intime-se a parte 

exequente para manifestar interesse na penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias, consignando-se que a ausência de manifestação será considerada 

como aceitação tácita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011457-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

DANIELI GALLE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASILTELECOM (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011858-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

 

Por determinação do Exmº. Dr. Eviner Valério, MM. Juiz de Direito da 5ª 

Vara desta Comarca, intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor devido, no montante de 

R$=14.710,18, sob pena de multa de 10% (art. 523, § 1º do CPC). 

Primavera do Leste-MT., 23/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011208-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 178 de 904



NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003306-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (EXEQUENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDORI PEDO - ME (EXECUTADO)

 

Diante da juntada da correspondência ID 16021772, intimo a exequente 

para manifestar acerca do endereço do executado, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 203, § 4º, do CPC, intimo a executada para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de 

multa de 10%, nos termos da petição id 15289344. Primavera do Leste, 23 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012571-45.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS (ADVOGADO(A))

CARLOS TIAGO PAIVA POLITOWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo eletrônico 

pela Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste; bem como 

diante da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão; impulsiono o feito 

para intimar a(s) parte(s) devedora(s), por intermédio do(a,s) 

advogado(a,s) habilitado(a,s) neste, acerca do cumprimento da sentença 

requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos 

vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada 

do(s) débito(s) (Id: 16082224, 16082223 e 16082222). Observações: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005704-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE PAULA BATTAGLINI NUNES (EXEQUENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE AZEVEDO E TORRES (EXECUTADO)

LUIZ C. DE AZEVEDO E TORRES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203, § 4º, CPC e diante da juntada da 

correspondência devolvida, conforme id 16012670, intimo a parte 

exequente para manifestar acerca do endereço do executado, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE LAURENTINO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC. Primavera do Leste, 23 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo n. 1000579-07.2018.8.11.0037 Promovente: 

JOVELINA PEREIRA DA SILVA Promovido: BANCO PAN S.A. Ação conexa 

com as ações 1000122-09.2017.8.11.0037 e 1000125-61.2017.8.11.0037. 

Vistos, Observa-se que a carta de citação enviado para o Banco Réu 

retornou sem o devido cumprimento (ID n° 12222422). Assim, intime-se a 

parte autora para informar endereço atualizado do réu, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Publicado no PJe. 

Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo despacho acima. P Leste, 

20.10.2018. Eviner Valério - JUiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011873-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSINETE REIS MUNIZ (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a certidão do oficial juntada 

aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010510-56.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VOGEL (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito, intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELOISA NEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a certidão do oficial e requerer 

o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES MENDONCA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento sob n. 16106194. Primavera do Leste-MT., 23/10/18. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 3068-83.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que compete ao Magistrado tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes, consoante art. 139, inciso V, do CPC/2015, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas, a ser realizada no Gabinete da 5ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

Intimem-se as partes Fernando Facchinetto (exequente) e Roberto Carlos 

Vieira e Silvia Dias Coutinho Vieira (executados), bem como os terceiros 

interessados Aldemir Paulo dos Reis e Cleuza Amorim dos Reis, nos 

endereços indicados nos autos.

 Cumpra-se com urgência em razão da proximidade da audiência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SEVERO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000508-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LOURIVAL SEVERO BONFIM 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, em correição. Discute-se nesta ação 

um suposto empréstimo consignado que o reclamante nega ter contratado, 

com crédito no valor de R$ 2.984,52 (...), que afirma não ter sido creditado 

em sua conta, em 45 parcelas mensais de R$ 100,00 (...), com inúmeros 

descontos já realizados. Deferida a tutela de urgência para que o 

reclamado suspenda os descontos das parcelas. Já foi realizada 

audiência de conciliação (inexitosa), com apresentação de contestação, 

embargos de declaração pelo reclamado, e impugnação apresentada pelo 

reclamante. Na contestação e em embargos de declaração a parte ré 

alega ilegitimidade passiva, dizendo que quem deve figurar no polo 

passivo é o Banco Itaú BMG Consignado S/A, e não Banco BMG S/A. Pois 

bem. Analisando os autos, verifico que o réu não apresentou qualquer 

documento em sua peça de defesa. Apesar disso, anexou no bojo da 

contestação quadros demonstrativos da composição dos aglemerados 

ITAÚ e BMG, aduzindo que são distintos, sustentando ter extraído a 

informação junto ao site do Banco Central do Brasil. Dos autos não se 

mostra possível aferir, de forma cabal, neste momento, a ilegitimidade 

passiva alegada. Mais razoável é deferir o pleito da parte autora de incluir 

no polo passivo a pessoa jurídica indicada pelo reclamado na contestação. 

A priori, aplico a teoria da aparência, tendo em vista que, se não fazem 

parte do mesmo grupo econômico, porque então inserir no extrato de 

consignações, em relação a esse suposto empréstimo consignado, a 

expressão "ITAÚ BMG"?. Seria para confundir o consumidor e deixá-lo 

sem saber para onde ir? (confira-se, a respeito, o documento juntado à 

inicial, intitulado "extrato de negativações". Neste momento, ad cautelam, 

se deve proteger a parte mais fraca da relação, o que se fará mantendo a 

parte inicialmente indicada no polo passivo para, em decisão final, com 

mais segurança, se aferir sobre sua pretensa ilegitimidade. Diante dessas 

considerações, delibero: a) Deixo para apreciar a preliminar de 

ilegitimidade passiva na sentença final; b) Defiro a inclusão do Banco Itaú 

BMG Consignado S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 
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33.885.724/0001-19, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 

nº 100, Torre Conceição, 9º andar, São Paulo-SP, CEP 04.344-902, 

indicado nas folhas 3 da impugnação à contestação. Inclua-se no polo 

passivo, procedendeo-se as alterações pertinentes na distribuição. c) 

Determino a designação de audiência de conciliação a ser realizada entre 

o reclamante e o Banco Itaú BMG Consignado S/A, que deve ser citado e 

intimado para a audiência, ciente de que o não comparecimento implica em 

revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados da inicial, bem 

como que o prazo para contestação, sob pena também de revelia, é de 

cinco dias, a contar da data da audiência de conciliação, se não houver 

acordo. d) Com essa decisão, mantenho a tutela de urgência deferida nos 

autos. Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011907-77.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NILVANY DIAS DE CAMPOS 

NOGUEIRA - ME REQUERIDO: JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE 

MORAES Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. A presença do patrono não supre a ausência da parte 

autora em audiência. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias, ficando a cargo da parte devedora emitir as guias 

pelo site do TJMT ou obtê-las junto à Secretaria Judiciária mediante 

comparecimento ou requerimento. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e 

proceda-se à baixa dos autos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000151-25.2018.8.11.0037 Reclamante: LUCIANA PEREIRA DOS 

SANTOS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Afirma a parte autora que no dia 07/11/2017, recebeu em sua 

residência uma “carta ao cliente” informando um débito referente a 

recuperação de valores relativo aos meses 04/2017 a 06/2017 (três 

meses), isso sob alegação de que haveria sido danificado o medidor da 

referida unidade de energia elétrica, e que desta forma haveria 

supostamente um débito no valor de 2.517,41 (dois mil, quinhentos e 

dezessete reais e quarenta e um centavos). Ocorre que a parte autora 

reside na presente localidade desde março de 2017, e jamais realizou 

qualquer tipo de intervenção ou danos no referido medidor. A parte autora 

jamais foi informada de que haveria algum problema no medidor. A 

requerida se defende alegando preliminar e no mérito que a 

concessionária de energia elétrica promoveu revisão no faturamento do 

serviço prestado, identificado pela Unidade Consumidora n° 6/685376-6, 

que a concessionária de energia elétrica promoveu o Termo de Ocorrência 

de Inspeção de nº 553037, na data de 12/07/2017, com as informações 

devidas, que detectou um “Medidor danificado/destruído” o que acarretava 

no registro a menor do consumo de energia, sendo devida a apuração dos 

valores cobrados a menor nos meses em que a irregularidade incidiu; que 

no laboratório foi constatada a reprovação do medidor, o qual 

encontrava-se em desacordo com os parâmetros determinados pelas 

normas aplicáveis à espécie; que o IPEM obedece às normas estipuladas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 

não havendo, portanto, como classificar o Laudo elaborado pelo IPEM 

como unilateral. É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar arguida deve 

ser afastada. Os consumidores de serviços básicos não se limitam aos 

titulares que figuram nas faturas mensais e nas respectivas notas fiscais. 

É comum pessoas residirem em imóveis que não são de sua propriedade 

ou possuem estas faturas em seu nome, ademais, normalmente mais de 

uma pessoa reside em imóveis que se beneficiam das prestações de 

serviços básicos, configurando-se como consumidoras também. Decido. 

O que se depreende do caso em tela é que a parte reclamante noticiou 

suposta cobrança indevida diante de recuperação de consumo de energia 

elétrica que julga ser ilegal e ensejadora de danos morais. Pois bem. É fato 

incontroverso de que a parte reclamante reside no imóvel desde março de 

2017, bem como é fato incontroverso de que nos meses de abril, maio e 

junho de 2017 houve fornecimento e consumo de energia elétrica. É 

imprescindível frisar que nos meses de abril, maio e junho de 2017 

houveram cobranças de consumo mínimo/simbólico, possivelmente pelo 

fato de que o medidor de energia elétrica estava danificado, destarte, o 

consumo real não foi aferido. Em simples conta aritmética é possível 

conferir a média semestral de consumo de energia elétrica da parte 

reclamante, somando os seis últimos meses de consumo juntado nos 

autos, ou seja, de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, conta que 

resultou em um consumo total de 7.552 Kwh, que dividido por seis (média 

semestral) totaliza a média de 1.258 Kwh mensal. A concessionária 

demandante cobra o consumo de 3.405 Kwh (já abatido do que foi pago), 

o que não se mostra incongruente com a média de consumo posterior ao 

discutido nesta demanda conforme retro explanado. Inclusive, a parte 

requerente sequer questionou os meses seguintes aos meses 

recuperados. A parte autora em sua exordial alega que não pode arcar 

com o risco da atividade empresarial da parte ré, contudo, é inegável que 

houve o consumo, vez que em nenhum momento a demandante arguiu não 

residir no imóvel naquele período ou outro motivo que justificasse a 

cobrança de consumo de energia elétrica. Ratificar a isenção de 

pagamento do consumo dos meses debatidos, seria coadunar com o 

enriquecimento ilícito da parte reclamante. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 
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ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em 

cobrança ou recuperação indevida, bem como indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da 

parte reclamada. Pelo exposto, afasto a preliminar vindicada e julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para determinar: - A legalidade da cobrança dos meses de abril, maio e 

junho de 2.017 a título de recuperação de consumo, TENDO COMO 

DEVEDORA, DIANTE DO CONTRATO DE ALUGUEL JUNTADO, A 

RECLAMANTE LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, e não mais a proprietária 

do imóvel (Gina Hoshino Fadanelli), por se tratar de obrigação PESSOAL, e 

não REAL; - O levantamento, PELA ENERGISA, do valor depositado em 

Juízo em nome da parte requerida, APÓS TRANSITADA EM JULGADO 

ESTA; - A quitação total das faturas dos meses discutidos nesta lide 

diante do depósito/levantamento dos valores depositados em Juízo, 

ressalvada a cobrança de eventuais encargos, que deverão ser inseridos 

em faturas vindouras. Quanto ao pedido de exclusão do nome de Gina 

Hoshiro Fadanelli de eventuais lançamentos em órgãos restritivos ao 

crédito, a parte autora insiste no pedido de tal providência (já rechaçada 

na decisão do id. 11409018) sem demonstrar que tenha efetivamente 

ocorrido a restrição, bem como insiste em pleitear suposto direito de 

terceiro, que não é parte da ação, o que denota a impertinência de tal 

pleito. Cabe, obviamente, à ENERGISA, avaliar eventual risco em manter ou 

inserir o nome da proprietária do imóvel (terceira pessoa que não faz parte 

de qualquer dos polos da presente ação), tanto mais agora sabendo que 

não é ela a consumidora do serviço, e sim a locatária/reclamante. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200003 Nr: 8490-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARANTES JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 Autos código 200003

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 03.12.2018 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216033 Nr: 6992-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Código 216033

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h45min, para realização do ato 

deprecado.

2. Intime-se o réu da audiência designada para o dia 30/10/2018, às 

17h00min, na Comarca de Sorriso/MT.

 3. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 101941 Nr: 1353-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE BATISTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado da acusada para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200003 Nr: 8490-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARANTES JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo os advogados do acusado 

de que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) 

para a Comarca Campanha-MG, visando o interrogatório do réu Adriano 

Arantes Januário.

Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 154860 Nr: 6684-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL 

RODRIGUES COSTA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:19169-O/MT, DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933-A/MT, 

JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI 

NETO - OAB:MT 16647/0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo os advogados dos acusados para apresentarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do 

Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos
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Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 3174-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiele Marconndes Dantas 

de Carvalho - OAB:OAB-MT 22.862-O, ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, TATIANE BONISSONI - OAB:18717-MT

 Código 120688

Considerando que nos dias 07 e 08 de junho de 2018, estarei em curso 

ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 13/12/2018 às 

13:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 5338-12.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:14.897-MT

 Código 73016

Considerando que nos dias 07 e 08 de junho de 2018, estarei em curso 

ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 13/12/2018 às 

17:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:6966/MT, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307, Luis Gustavo 

Fernanades - OAB:OAB-MT 14.916-B

 Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do autuado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do autuado Alexsander Silveira 

Neto e, em consequência, indefiro as pretensões formuladas.Cite-se o 

acusado Marcos Miranda da Silva, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).Não apresentada a resposta no prazo legal, 

o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

Cumpra.Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212615 Nr: 5292-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, LUCAS 

RODRIGUES BASSAGA, ROMARIO ALVES DOS SANTOS, EVANDRO 

PEREIRA DA SILVA, JOAB PALADIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:13.249/MT

 Ante o exposto, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP e com 

fulcro nos arts. 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP, e decreto 

a prisão preventiva do acusado ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, já 

qualificado nos autos, para garantir a aplicação da lei penal.Aguarde-se a 

apresentação das respostas à acuação em relação aos demais réus, 

após, tornem conclusos para análise.Sem prejuízo, presto nesta data as 

informações requisitadas no HC n. 473.605/2018. Expeçam-se mandados 

de prisão.Intime-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103983 Nr: 2930-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTONIO BELUSSO, JÚLIO CÉSAR 

CATELLI, RONALDO BORGES DE CARVALHO, LEODIR CARLOS DE 

MORAIS, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, Claudiomar Antunes Santana - OAB:, 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, Valéria Aparecida Kechichian Santana - 

OAB:OAB-GO 16.875, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - 

OAB:OAB-MT 15.092

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado Ronaldo Borges de Carvalho, 

para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 23 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 76/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, 

usufruirá 20 (vinte) dias de férias referentes ao exercício de 2018, no 

período de 30/11/2018 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel (matrícula 12495) – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, no período de 30/11/2018 a 19/12/2018, 

durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006122-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. (REQUERIDO)

A. M. M. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1006122-16.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução do Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por LUCELENI 

DA SILVA ALMEIDA VIEIRA em desfavor de ADALBERTO VIEIRA DE SÁ, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 10915282 e ss. Despacho 

inicial, id. 11002809. A missiva expedida para citação do requerido aportou 

aos autos em id. 14696713 e ss, devidamente cumprida. Em id. 14696713 

e ss, o requerido manifestou-se favoravelmente a procedência do pedido 

inicial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A questão em 

tela se submete à ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda 

Constitucional nº 66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 

66, de 2010) (grifo e negrito nosso) Sobre a aplicação imediata do texto 

constitucional acima colacionado, a prestigiadíssima desembargadora 

MARIA BERENICE DIAS, afirma: “Ao ser excluída a parte final do indigitado 

dispositivo constitucional, desapareceu toda e qualquer restrição para a 

concessão do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação e 

sem o implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória 

do casamento é o divórcio que não mais exige a indicação da causa de 

pedir. (...) É necessário alertar que a novidade atinge as ações em 

andamento. Todos os processos de separação perderam o objeto por 

impossibilidade jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir 

tramitando demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. No entanto, como a pretensão do autor, ao propor a 

ação, era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema 

legal pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal 

instituto deixa de existir, ao invés de extinguir a ação cabe transformá-la 

em ação de divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de 

bens, etc. Mas o divórcio cabe ser decretado de imediato. De um modo 

geral, nas ações de separação não há inconformidade de nenhuma das 

partes quanto a dissolução da sociedade conjugal. Somente era utilizado 

dito procedimento por determinação legal, que impunha a indicação de uma 

causa de pedir: decurso do prazo da separação ou imputação da culpa ao 

réu. Como o fundamento do pedido não cabe mais ser questionada, deixa 

de ser necessária qualquer motivação para o decreto da dissolução do 

casamento. Como o pedido de separação tornou-se juridicamente 

impossível, ocorreu a superveniência de fato extintivo ao direito objeto da 

ação, o que precisa ser reconhecido de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste 

modo sequer há a necessidade de a alteração ser requerida pelas partes. 

Somente na hipótese de haver expressa oposição de ambos os 

separandos à concessão divórcio deve o juiz decretar a extinção do 

processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo EC 66/10 – E agora?. 

Disponível no sítio www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010--

-e-agora.cont em 23.11.2010) Nesse sentido, oportuna ainda a lição de 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, vejamos: É possível que haja resistência 

de alguns em entender que a separação judicial foi extinta de nossa 

organização jurídica. Mas, para estas possíveis resistências, basta 

lembrar os mais elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a 

interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive 

historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da República 

extirpou totalmente de seu corpo normativo a única referência que se 

fazia à separação judicial. Portanto, ela não apenas retirou os prazos, mas 

também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação judicial 

ao divórcio por conversão. Qual seria o objetivo de se manter vigente a 

separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não 

há nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém 

insistir em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº 

66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio, se o 

quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder o contexto, 

a história e o fim social da anterior redação do § 6º do artigo 226: 

converter em divórcio a separação judicial. E, se não se pode mais 

convertê-la em divórcio, ela perde sua razão lógica de existência. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: 

Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 

Direito Intertemporal, IBDFAM 20 de julho de 2010, Disponível em: ). Com 

efeito, a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, observa-se que as partes informaram a inexistência de bens a 

partilhar, bem como a ausência de filhos. Isto posto, ante o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO do casal LUCILENI DA SILVA ALMEIDA VIEIRA e 

ADALBERTO VIEIRA DE SÁ, anotando que a requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, LUCILENI DA SILVA ALMEIDA. P.R.I.C. 

Decorrido o prazo recursal, EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004873-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIMARA DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Autos n. 1004873-93.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o petitório de id. 15905590, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela exequente e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da 

parte executada, haja vista que ainda não houve a triangularização 

processual. CUSTAS, se houver, pela exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, 

certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002896-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002896-66.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDIVALDO SUOTNISKI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

retificação de assento de óbito proposta por EDIVALDO SOUTNISKI, 

assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em síntese, 

que se casou com Tatiana Aparecida de Melo em 07/03/2011, vindo a se 

separar de fato no ano de 2012. Afirma que em 07/09/2014 a mesma veio 

a óbito, tendo constado erroneamente na certidão de óbito que esta era 

solteira na época do falecimento. Ocorre que tal informação é inverídica, 

eis que mesmo separados de fato, ainda eram legalmente casados, sendo 

que tal equívoco está impossibilitando o requerente de constituir novo 

matrimônio. Com a inicial vieram os documentos de id. 13478328 e 

seguintes. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente ao acolhimento do pleito inicial (id. 13646229). Vieram-me 
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os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Sem delongas, registra-se que é plenamente possível a alteração do 

registro de nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei 

e, nesse sentido, basta volver os olhos para o teor do art. 109 da Lei de 

Registros Públicos: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

Deveras, analisando a certidão de casamento acostada a exordial (id. 

13478398) juntamente com a certidão de óbito da requerida (id. 

13478411), é possível constatar que, de fato, houve equívoco ao constar 

o estado civil da Sra. Tatiana Aparecida Melo como “solteira”, quando na 

realidade esta era casada, conforme comprovado nos autos. Logo, a 

situação desenhada possibilita o deferimento do pedido de retificação em 

questão. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO 

a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no §4º do art. 109 

da Lei n. 6.015/73 (LRP), DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de 

óbito de TATIANA APARECIDA MELO, fazendo constar que a de cujus era 

casada com EDIVALDO SOUTNISKI. Por conseguinte, JULGO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 42/2008/CGJ. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 19 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

1002475-76.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Requerida 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002255-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. (ADVOGADO(A))

P. C. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002255-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PAULO CESAR JUSTIMIANO REQUERIDO: MEIGUE SOUSA RIBEIRO Autos 

n. 1002255-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em análise a situação dos 

autos, PROCEDA-SE a realização de estudo social pela equipe técnica do 

judiciário a fim de apurar eventual paternidade socioafetiva entre o 

requerente e os requeridos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias. Sem 

prejuízo, ante o teor da contestação acostada aos autos, e tendo em vista 

a manifestação de terceiro interessado em Id. 15294340, DESIGNO nova 

data para a audiência de conciliação, a qual será realizada no dia 17 de 

Dezembro de 2018, às 15h:30min, pelo Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. INTIMEM-SE as partes ao comparecimento, bem 

como o terceiro indicado em Id. 15294340. Após, conclusos. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003062-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

FELIPE MEES NICOLODI (RÉU)

 

1003062-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 3728-92.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTINO HIGINO DA COSTA, ELIZENE GOMES SILVA 

HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s).300/328.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 593-48.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA DA SILVA SOUSA, MARIA DAS GRAÇAS DA 

SILVA SOUZA, JOSÉ GONÇALVES SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, SINAL VERDE 

SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 

14.526, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86546 Nr: 5995-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE CHEROBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ASA VERDE LTDA, SIDNEY 

GONÇALVES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, VALTER SOUZA DE OLIVEIRA 

SOBRINHO, VITOR LUIZ VARGAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967/GO, JOSÉ FERNANDO VIALLE - OAB:5965/PR, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23.748 PE, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, Wilson Rodrigues de Freitas - 

OAB:12873/GO

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA, acerca da restituição do prazo em relação a 

intimação da decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 652, 

nos termos do artigo 221 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165742 Nr: 887-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI HEEMAN JUNIOR, JIANCARLO LEOBET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA, RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146146 Nr: 2038-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, TIAGO 

ALVES PALHANO, PAULO ALVES PALHANO, TATIANA LOPES PINTO 

PALHANO, KASSIANA CAPELEZZO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148474 Nr: 3308-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO SCARSINSKI, ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI, SOLISMAR ELOI 

BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82055 Nr: 921-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de intimação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2936 Nr: 125-07.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21689 Nr: 1908-53.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER, ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 5954-46.2008.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE ROSSI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 455/510.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 3428-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ MATEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145151 Nr: 1503-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, IVANDRÉ GARCIA 

SALES, JURACI CARLOS CAMICIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147578 Nr: 2780-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIR MARLI MARIN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO RODRIGUES E CIA LTDA-ME, 

WELLINGTON GALVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

PARTE CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108121 Nr: 640-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA, FERNANDO PARMA TIMIDATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9802, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:11998-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57278 Nr: 1104-75.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, retirar cópias autenticadas solicitadas no 

requerimento de fl. 424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53586 Nr: 3902-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - ESPOLIO, CLEIDE MARIA DE 

ALMEIDA MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR JOSE SCHWARZ - 

OAB:19656/PR, MAXWELL DOS SANTOS - OAB:69.638, THAYANE 

NAYARA BALBINO ALMEIDA - OAB:19.929/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme orientações do ofício de fl. 287, 

comprovando-se o pagamento nos autos de Carta Precatória nº 

1000955-89.2018.8.11.0005, em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de 

Diamantino/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 1259-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERHZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 187 de 904



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO DA 

PENHORA (ART. 844, CPC), para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 5011-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BROCH, ODETE MARIA BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de legal, requerer o que entender de direito, ou 

indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de penhora 

pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC), bem 

como, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do pedido de 

impenhorabilidade apresentado pelo devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119985 Nr: 1546-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VIGANO PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:78508

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA, para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA), restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão 

do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97701 Nr: 181-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-CEDMPDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.789, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVACANTI - OAB:18.806, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de CUIABÁ/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90779 Nr: 2400-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON SIDNEI TORQUATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52647 Nr: 3084-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA KOCH, CARLOS 

ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIMENTÃO AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE SCHIEFER 

- OAB:13.088/PR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50102 Nr: 425-12.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS, TTSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS SORRISO LTDA - ME, 

RAFAEL TRAVAGIN BAZANELLA, VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A, NADIR 

GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o deposito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16727 Nr: 830-58.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÂNICA SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400, MILENA 

PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25480 Nr: 104-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAECSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA PAULA CORREA MESQUITA - OAB:20604-A, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, POLLIANA DE OLIVEIRA FELIX 

SANTANA - OAB:11 515-MT, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191909 Nr: 5217-91.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTRO RIBEIRO DA COSTA, WESLEN ROZEDO DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, FIAGRIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO 

PI JUNIOR CONSTRUTORA LTDA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110809 Nr: 2962-05.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA EDS LTDA-ME, Daniele Pais da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, WILLIAN 

JHONES SANTINI - OAB:17.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120548 Nr: 9624-82.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 44), com a observação da EBCT "Não 

existe o número indicado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148061 Nr: 3072-33.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL DOS SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, EDYEN VALENTE CALEPSIS - OAB: 8767/MT, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108586 Nr: 1074-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO LEGAL, SEM QUE 

HOUVESSE, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 1777-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEISON FERMINO LAMERA, JÉSSICA KATHERINE 

LAMERA, NEUSA ZOLET LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, acerca da restituição do prazo em relação a intimação da 

decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 319/320, nos 

termos do artigo 221 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 381-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, ERCIO 

LUIZ MURARO, JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Autos nº 381-46.2016.811.0040 - Código Apolo: 143181.

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE mandado de citação em face dos requeridos conforme 

pugnado à fl. 65.

Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de agosto de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103836 Nr: 6870-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERIDA, para no prazo legal, se manifestar acerca das respostas dos 

ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 185991 Nr: 1686-94.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A, Simone Aparecida Lorenncini 

- OAB:, VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190680 Nr: 4507-71.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DA DA EXEQUENTE, EFETUANDO O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA, SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13158 Nr: 251-47.2002.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO KAUFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉSAR MAFIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2602-75.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNP, ANP, CNP, ENP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉCP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DA INVENTARIANTE. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 190 de 904



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138966 Nr: 10120-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDSD, MFD, IDL, DDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B, RODOLFO 

FAVRETTO LOFFI - OAB:16267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3748 Nr: 762-55.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SOFIATTI, LISIANE SOFIATTI, LEOCIR 

SOFFIATI, NEIVA SOFFIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, HERMES DA SILVA - OAB:14884, JOÃO ANTENOR DE 

MELO LEITE - OAB:5123-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DA INVENTARIANTE. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90013 Nr: 1639-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VAZIMAR ALMEIDA PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES BATISTA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE MAIS 

NENHUMA MANIFESTÇÃO DA INVENTARIANTE. CERTIFICO e dou fé para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 

do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 1333-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PEDRO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA BERTUOL - 

OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 32933 Nr: 2097-60.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO LEGAL, SEM QUE 

HOUVESSE, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139090 Nr: 10168-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199516 Nr: 9415-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZL, JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação à Habilitação de 

Crédito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165701 Nr: 865-27.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE OLIVEIRA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, a se manifestar quanto à inclusão feita pelo 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze)dias, e caso haja 

alguma divergência com os valores/classificação já reconhecidos pela 

Justiça Laboral e de acordo com os comandos da decisão de fls. 46/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 200087 Nr: 9730-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.9730-05.2018.811.0040 – Código: 200087.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como cópia da sentença e da certidão de 

trânsito em julgado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174806 Nr: 6057-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE SOUZA BRAGA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386-B, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 53/55, , conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 3783-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAGDC, MALBA RODRIGUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se sobre o novo cálculo 

apresentado pelo credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128358 Nr: 4423-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MALACARNE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

INTIMAÇÃO da DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 122/124, haja vista que 

o(a)ADMINISTRADOR JUDICIAL DR. MOGLY ADAS COSTA - OAB/MT nº 

18.094, não havia sido cadastrado no momento do envio para publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157115 Nr: 7577-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148200 Nr: 3433-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE JULIÃO - 

OAB:345.803/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 51789 Nr: 2050-81.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS KANIESKI ZIMERMANN, LIANE 

LOURDES BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119911 Nr: 1478-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104618 Nr: 7688-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELICE IVANAGA 

VELASQUES - OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 4707-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO, SILVANIA BARONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 316/337.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113845 Nr: 5445-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FERREIRA DE MELO, 

ANTONIO MANUEL DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144643 Nr: 1204-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCO ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA. CERTIFICO e dou fé para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 

06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 7535-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 
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inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120025 Nr: 10358-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson José Melo de 

Oliveira - OAB:4374/RO

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2882-61.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS PRODUTOS 

NATURAIS ARÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA SILVA CASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:/ MT 3329, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO DE PROTESTO (ART. 

517 e seus parágrafos, do Novo CPC), para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 3359-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GOULART - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133723 Nr: 7288-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7288-71.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE FELIX

ADVOGADO(S): MARCO AURELIO SAQUETTI

PARTE REQUERIDA: GEAN BATISTA DA SILVA

VALOR DA CAUSA: 4.255,20

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, podendo no prazo legal, 

apresentar contestação, importando a sua ausência em confissão e 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

inicial. Fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital, acerca da 

decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de 1/3 do salário 

mínimo vigente.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Conforme faz prova a cópia da certidão de 

nascimento, o menor E.G.F.da S., nascido no dia 20 de dezembro de 2012, 

é filho da autora e do requerido. Autora e réu conviveram aos moldes da 

União Estável durante 01 (um) ano e 03 (três) meses, estando separados 

há 02 (dois) anos. Após a separação do casal o menor E.G.F. da S. 

permaneceu sob os cuidados exclusivos da genitora, ora requerente, a 

qual tem sozinha prestado todo auxílio material e afetivo que o filho 

necessita. Destarte o Requerido não vem manifestando interesso pelo 

filho, e consequentemente não presta qualquer auxílio. Desta feita, 

pretende a Autora obter a guarda judicial e exclusiva do filho. Cabível é a 

pretensão da Autora em querer regularizar a situação de fato acima 

narrada, tornando de direito a guarda unilateral exercida por si em favor 

do filho menor. Em sendo deferida à autora a guarda judicial do filho, o que 

se espera, propõe sejam as visitas realizadas pelo requerido exercidas de 

forma livre, podendo este tê-lo consigo em finais de semanas alternados. 

Em sendo deferida à autora a guarda judicial do filho menor, necessária se 

faz a fixação dos alimentos a serem pagos pelo requerido. O menor E. não 

pode por si só cuidar do próprio sustento, sendo inconteste que sua 

subsistência deve ser garantida pelo genitores. Para viver com dignidade 

o menor precisa de ajuda paterna, com a fixação da pensão alimentícia no 

valor de R$ 354,60 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 

centavos), equivalente a 45% do salário mínimo do país. Outrossim, deve e 

pode o réu arcar com 50% das despesas médicas, hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas e escolares, feitas em prol do menor quando 

a rede pública não ofertar tais bens e serviços a contento. A pensão 

alimentícia deverá ser paga todo dia 10 de cada mês, diretamente em mãos 

da autora, Sra. Maria Leudiane Felix, mediante recibo.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.Considerando as tentativas frustradas 

de citação do requerido, DETERMINO seja SOLICITADO via online, através 

do convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado junto aos 

órgãos conveniados.Se a diligência de que trata o item anterior restar 

frutífera, CITE-SE o requerido, expedindo-se o necessário.Restando 

infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em consonância com o 

disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo Civil, devendo a 

Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Sorriso/MT, 18 de Junho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.Juíza de Direito. Eu, 

Sandra C. R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas Nº 641

 Bairro: Centro

Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000

Fone: 66-3545-8400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 797-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO, 

VALERIA MAFRA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102908 Nr: 5878-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA DO BEM MATOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA - BANCO BMG S/A, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação da decisão/sentença/despacho/impulsionamento de 

fl(s). 352, nos termos do artigo 221 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87676 Nr: 7193-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA SILVIA CASOTTI, IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6 199, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:, DYOGO COSTA 

MARQUES - OAB:11084/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7 722, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103963 Nr: 7004-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para no prazo legal, manifestar-se acerca do cálculo de fl. 

241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 5018-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI ROMEU SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ALBINO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:/MT 5368, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:/MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da impugnação à penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 24579 Nr: 3683-06.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GUBERT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57229 Nr: 1059-71.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, às 08 horas, no escritório profissional do perito, sito à, Rua 

Campo Erê, nº 387-E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, para o início 

dos trabalhos períciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117447 Nr: 8277-14.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E SENA LTDA - ME, EDIMILSON 

FREITAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 
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OAB:5200/MS, ANTONIO MINARI NETO - OAB:13.944/MS, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109654 Nr: 1968-74.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LETREILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA, PATRICIA 

MUNARO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, SUZYE MARIA JOSE 

CONCEIÇÃO MARTINS - OAB:13746

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34752 Nr: 3902-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JQB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, FABIO LUIZ 

SANT´ANA DE OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3902-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JONATHAN QUINTANA BEDIN e MÁRCIA DIAS

EXECUTADO(A, S): RUDILAR BEDIN

INTIMANDO(A, S): RUDILAR BEDIN, CPF: 49588680972, RG: 3.612.903-4 

SSP PR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MOTORISTA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.400,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito, acerca do pedido de habilitação (art. 690, do NCPC), para no 

prazo de 05(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.

RESUMO: O exequente Jonathan Quintana Bedin, faleceu no dia 22 de 

dezembro de 2014, conforme consta da certidão de óbito n.º 5557, sendo 

o mesmo solteiro, sem bens à inventariar e não deixou declarações de 

última vontade. O exequente deixou para sucedê-lo o filho menor J. V. da 

C. B. ora requerente, conforme prova a certidão de nascimento. O 

habilitado, neste ato é representado por sua bisavó, que detém a 

responsabilidade de cuidar de todos os aspectos civis e morais do menor, 

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Termo 

de Responsabilidade, que neste ato se junta. Assim, há que se 

desconsiderar o pedido de Habilitação da Sra. Márcia Dias, nos autos, na 

qualidade de avó e guardiã do falecido, para dar lugar a Habilitação do 

menor, ora requerente. O pedido de habilitação da avó, Márcia Dias, foi 

feito pelos procuradores do exequente, visto que foram intimados a se 

manifestarem sobre o pedido de extinção da obrigação, formulado pelo 

executado. Não detinham o conhecimento da existência do herdeiro e nem 

conseguiam contato com a avó, visto que esta havia mudado de endereço. 

A sucessão do exequente se abriu. Sucessão de pobreza material, de 

falta de condições de vida digna, tal como seu pobre pai, que jamais 

saboreou os alimentos devidos pelo executado. Quiçá, essa história mude 

sua previsível trajetória. É o sonho do pequeno requerente e sua Bisavó, 

que mais uma vez acolhe uma criança indefesa, e tenta mudar o rumo da 

história. Que a justiça seja feita, como em tantas ocasiões da história, “pós 

mortem” e que a justiça alcance o irresponsável executado e agora, na 

condição de avô, pague os alimentos que não pagou ao seu filho, 

alimentos estes que poderiam ter mudado o curso da história do menor 

carente, abandonado e faminto, do adolescente revoltado e por fim, morto.

DESPACHO: Vistos etc. Ante o ÓBITO do AUTOR JONATHAN QUINTANA 

BEDIN comunicado em fls. 190, CITE-SE A PARTE EX ADVERSA, acerca 

do pedido de habilitação (art. 690, do NCPC). Apresentada impugnação, 

autue-se em apartado e conclusos. Do contrário, NÃO HAVENDO 

IMPUGNAÇÃO (certifique-se), e considerando a documentação 

apresentada, fica desde já DEFERIDA a HABILITAÇÃO do seu herdeiro 

JOÃO VITOR DA COSTA BEDIN (fls. 205) como SUCESSORES DO 

FALECIDO, nos termos do art. 110; c/c 691, todos do NCPC. Enquanto não 

se regulariza a guarda jurídica da criança JOÃO VITOR, mesmo porque só 

foi anexado aos autos, por ora, um termo de responsabilidade (fls. 206), 

NOMEIO CURADOR ESPECIAL à João Vitor a Sra. MÁRCIA DIAS, nos 

termos do artigo 72, I, do NCPC. Sem prejuízo, REGULARIZADA A 

SUCESSÃO PROCESSUAL, considerando que o executado, devidamente 

citado, não efetuou o pagamento voluntariamente, DEFIRO o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD, em nome do executado, consoante comprovante anexo. 

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, 

intimando-se as partes. Após, expeça-se MANDADO DE REMOÇÃO (caso 

haja requerimento nesse sentido, ficando o exequente como depositário, 

na forma do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC), AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO. 

Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar. Consigne-se, desde já, que como a PENHORA atingiu 

BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (IJK1146), devem ser 

INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as 

penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o 

veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a 

efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente 

acaso os ofícios sejam insuficientes. Ciência ao MPE. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Eu, Sandra C.R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3902-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JONATHAN QUINTANA BEDIN e MÁRCIA DIAS
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EXECUTADO(A, S): RUDILAR BEDIN

INTIMANDO(A, S): RUDILAR BEDIN, CPF: 49588680972, RG: 3.612.903-4 

SSP PR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MOTORISTA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.400,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito, acerca do pedido de habilitação (art. 690, do NCPC), para no 

prazo de 05(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.

RESUMO: O exequente Jonathan Quintana Bedin, faleceu no dia 22 de 

dezembro de 2014, conforme consta da certidão de óbito n.º 5557, sendo 

o mesmo solteiro, sem bens à inventariar e não deixou declarações de 

última vontade. O exequente deixou para sucedê-lo o filho menor J. V. da 

C. B. ora requerente, conforme prova a certidão de nascimento. O 

habilitado, neste ato é representado por sua bisavó, que detém a 

responsabilidade de cuidar de todos os aspectos civis e morais do menor, 

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Termo 

de Responsabilidade, que neste ato se junta. Assim, há que se 

desconsiderar o pedido de Habilitação da Sra. Márcia Dias, nos autos, na 

qualidade de avó e guardiã do falecido, para dar lugar a Habilitação do 

menor, ora requerente. O pedido de habilitação da avó, Márcia Dias, foi 

feito pelos procuradores do exequente, visto que foram intimados a se 

manifestarem sobre o pedido de extinção da obrigação, formulado pelo 

executado. Não detinham o conhecimento da existência do herdeiro e nem 

conseguiam contato com a avó, visto que esta havia mudado de endereço. 

A sucessão do exequente se abriu. Sucessão de pobreza material, de 

falta de condições de vida digna, tal como seu pobre pai, que jamais 

saboreou os alimentos devidos pelo executado. Quiçá, essa história mude 

sua previsível trajetória. É o sonho do pequeno requerente e sua Bisavó, 

que mais uma vez acolhe uma criança indefesa, e tenta mudar o rumo da 

história. Que a justiça seja feita, como em tantas ocasiões da história, “pós 

mortem” e que a justiça alcance o irresponsável executado e agora, na 

condição de avô, pague os alimentos que não pagou ao seu filho, 

alimentos estes que poderiam ter mudado o curso da história do menor 

carente, abandonado e faminto, do adolescente revoltado e por fim, morto.

DESPACHO: Vistos etc. Ante o ÓBITO do AUTOR JONATHAN QUINTANA 

BEDIN comunicado em fls. 190, CITE-SE A PARTE EX ADVERSA, acerca 

do pedido de habilitação (art. 690, do NCPC). Apresentada impugnação, 

autue-se em apartado e conclusos. Do contrário, NÃO HAVENDO 

IMPUGNAÇÃO (certifique-se), e considerando a documentação 

apresentada, fica desde já DEFERIDA a HABILITAÇÃO do seu herdeiro 

JOÃO VITOR DA COSTA BEDIN (fls. 205) como SUCESSORES DO 

FALECIDO, nos termos do art. 110; c/c 691, todos do NCPC. Enquanto não 

se regulariza a guarda jurídica da criança JOÃO VITOR, mesmo porque só 

foi anexado aos autos, por ora, um termo de responsabilidade (fls. 206), 

NOMEIO CURADOR ESPECIAL à João Vitor a Sra. MÁRCIA DIAS, nos 

termos do artigo 72, I, do NCPC. Sem prejuízo, REGULARIZADA A 

SUCESSÃO PROCESSUAL, considerando que o executado, devidamente 

citado, não efetuou o pagamento voluntariamente, DEFIRO o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD, em nome do executado, consoante comprovante anexo. 

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, 

intimando-se as partes. Após, expeça-se MANDADO DE REMOÇÃO (caso 

haja requerimento nesse sentido, ficando o exequente como depositário, 

na forma do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC), AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO. 

Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar. Consigne-se, desde já, que como a PENHORA atingiu 

BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (IJK1146), devem ser 

INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as 

penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o 

veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a 

efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente 

acaso os ofícios sejam insuficientes. Ciência ao MPE. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Eu, Sandra C.R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107139 Nr: 10147-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA), restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão 

do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 3682-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA LEMES - COMERCIO DE 

MADEIRAS RIO NEGRO, CLAUDILEI SILVA LEMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO 

EXECUTADO, DEVIDAMENTE INTIMADO. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117328 Nr: 8182-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIA TRANSPORTE LTDA ME, ELISENE 

TERESINHA NEMERSKI SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100170 Nr: 2893-07.2013.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, DANIEL HENRIQUE MELO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, PAULO HENRIQUE TAKESHI 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

cálculo de fl. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89344 Nr: 931-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R.-BG-TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO LEGAL, SEM QUE 

HOUVESSE, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41618 Nr: 4435-70.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2020 Nr: 298-65.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA, 

CLAUDIO BIANCHINI ou CLAUDIO JOSE BIANCHINI, CLEUNIR (CLEONIR) 

JOSÉ BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136749 Nr: 8914-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação à execução, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146545 Nr: 2246-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FATIMA DA SILVA SCHNEIDER, 

VILSON JOSÉ SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:17919/MT, JÉSSICA CAROLINE SILVA - OAB:19721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA ALVES IZAC - 

OAB:13759, HUDSON CÉSAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, ISABEL 

JUNG - OAB:17220-MT, Izabel Jung - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85401 Nr: 4740-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO, ALESSANDRO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA QUANTO À CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA), restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão 

do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3481 Nr: 142-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EGIDIO ENGERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Tapurah/MT, com a finalidade de avaliação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 3707-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, EDIOMAR ROBERTO DI DOMENICO, FRANCIELE 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651/A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:OAB/MT6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, VINICIUS 

BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar os APELADOS, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos 

recursos de apelação de fls. 550/559 e 560/591, nos termos do artigo 

1010, e seus paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 10421-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CARAN ou CARON, NILVA CARAN ou 

CARON, OLIMPIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104575 Nr: 7642-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECY BASTOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para no prazo legal, efetuar o pagamento do complemento das 

custas processuais da carta precatória expedida nos autos, conforme 

solicitado no ofício de fl. 107, comprovando-se o pagamento nos autos de 

Carta Precatória nº 0303661-37.2017.8.05.0022, em tramite pela 1ª Vara 

Cível de Relção de Consumo e Comercial da Comarca de Barreiras/BA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119222 Nr: 9487-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VARGAS DA SILVA, ELIZETE 

LOURENSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, devendo acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 
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selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências, no valor de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, bem como efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Novo Barreiro/RS, Palmeira das 

Missões/RS e Carazinho/RS, com a finalidade de citação e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146447 Nr: 2199-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - OAB:25218/O, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA 

THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA), restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão 

do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33589 Nr: 2718-57.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 1336-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DO CARMO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143964 Nr: 804-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA BRANCHER VIAN, RAFAEL MARCOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA, 

WELTON DA SILVA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 2921-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à 

expedição da certidão de averbação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15121 Nr: 2240-88.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI D 'AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294--B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a impgnação aos calculos 

apresentada pelo devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127224 Nr: 3773-28.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:3512

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 
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fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101279 Nr: 4125-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE DEUS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, KARINA 

KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

DEVEDORA, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista a apresentação de contraproposta de 

acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 5593-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 129), com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101147 Nr: 3983-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, devendo acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências, no valor de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, bem como efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Camacuã/RS, com a finalidade de 

ITIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 5177-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA), restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão 

do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107527 Nr: 54-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WINSTON ALFREDO MORELLI 

ROSSITER - OAB:12.707, YNDIRA MAGNO NORONHA - OAB:018094

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 5523-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI SPENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ ANTONIO DA SILVA - 

OAB:47483/RS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO LEGAL, SEM QUE 

HOUVESSE, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO 

EXECUTADO.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural, 

para expedição do mandado de penhora, ou requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137676 Nr: 9465-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHO PELUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MORAIS, WESLEY PEREIRA MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DOS 

EXECUTADOS.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99725 Nr: 2384-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2384-76.2013.811.0040 - Código Apolo: 99725.

 Vistos etc.

 Com razão o exequente na manifestação de fl. 169.

 Desta feita, DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 

159/167, entregando-os a executada.

 No mais, ante a desistência com relação a penhora de fl. 156, DETERMINO 

as baixas necessárias.

 Por fim, diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 198097 Nr: 8548-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA MOTOR 

DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8548-81.2018.811.0040 – Código: 198097.

 Vistos etc.

 De início, verifico que a impugnante não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não encartou aos autos o respectivo comprovante de recolhimento 

referente às custas.

 Sendo assim, INTIME-SE para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo comprovar o recolhimento das custas, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC.

 Após, comprovado o recolhimento das custas, CERTIFIQUE a Secretaria 

da Vara acerca da tempestividade da Impugnação de Crédito apresentada, 

observando-se o disposto no art. 8º da LRF.

 Se tempestiva, PROCESSE a mesma nos termos dos arts. 13 a 15 da LRF, 

INTIMANDO-SE a Recuperanda para querendo, contestar a impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, COLHA-SE o parecer do Administrador Judicial, bem como do 

Ministério Público, também no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, acolho a tese apresentada pelo devedor Adelos Cordova 

de Butencourt para reconhecer a prescrição intercorrente e, via de 

consequência, julgar extinta a presente execução com fundamento no art. 

924, inciso V do CPC.Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Após o trânsito em julgado da 

presente sentença, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se o 

competente alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos em 

favor do impugnante Adelor Cordova de Bitencourt.Também após o 

trânsito em julgado certificado nos autos, aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo provocação do interessado quanto 

aos honorários de sucumbência, proceda-se a reclassificação dos autos 

e dê seguimento ao processo na forma do art. 523 do CPC. Nada sendo 

requerido no prazo acima, ao arquivo.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 

23 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 3702-46.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Isto posto e sem mais delongas, acolho a impugnação apresentada para o 

fim de reconhecer o excesso de execução, decotando-se o valor devido 

de R$ 463.522,07 (quatrocentos e sessenta e três reais, quinhentos e 

vinte e dois reais e sete centavos) para o montante apresentado pelo 

devedor, isto é, R$ 103.894,78 (cento e três mil, oitocentos e noventa e 

quatro reais e setenta e oito centavos).Custas, se devidas, pelo 

requerente/embargado/impugnado. No mais, com fundamento no princípio 

da causalidade, condeno o requerente/embargado/impugnado ao 

pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito 

apontado pelo impugnante, na forma do art. 523, § 1º do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126441 Nr: 3270-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES, WERITON 

NIKYSON RODRIGUES QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3270-07.2015.811.0040 - Código Apolo: 126441.
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 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de levantamento da caução, anoto que o mesmo 

deve ser realizado nos autos n. 3433-50.2016.811.0040 – Código: 148200.

 No mais, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto 

nos autos supramencionados, conforme se visualiza às fls. 219/225, 

inclusive, com trânsito em julgado (fl. 228, oportunamente, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 2271-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, RAFFAELA 

SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 Autos n. 2271-98.2008.811.0040 - Código Apolo: 45332.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o exequente para manifestar-se acerca do petitório de fls. 

347/348 e comprovante de depósito de fl. 349, assinalando prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 183-19.2010.811.0040 – Código: 56130.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16177 Nr: 271-04.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EVANDRO 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES - 

OAB:MT4.698, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857/MT, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, SANDRA FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:110617/SP

 Autos n. 271-04.2003.811.0040 – Código: 16177.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das impugnações ao laudo pericial apresentadas.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119275 Nr: 9520-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY DA SILVA, JOSÉ RENADIO CAVANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Autos n. 9520-90.2014.811.0040 - Código Apolo: 119275.

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 221, EXPEÇA-SE novo mandado de 

despejo/desocupação, observando o endereço indicado à fl. 222.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 200082 Nr: 9725-80.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENADIO CAVANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA PEREIRA DE SANTANA, JACI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9725-80.2018.8.11.0040.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que o autor formula pedido de concessão 

da AJG, entretanto, pelos documentos encartados aos autos não restou 

demonstrado que o mesmo faz jus ao benefício pleiteado.

 Aliado a isso, convém destacar que o mesmo é produtor rural, cuja renda 

presumida obtida com a atividade desenvolvida é de valor considerável.

 Convém ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada como 

exceção, quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não 

restou demonstrado.

 Mas não é só. Analisando os autos, observa-se que o autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 1.000,00, entretanto, entendo que aludido valor 

encontra-se totalmente divorciado do conteúdo econômico pleiteado.

 Como se sabe, em princípio, o valor da causa deve corresponder ao 

benefício que o autor pretende obter com a demanda.

 No caso em tela, extrai-se que o mesmo almeja a desconstituição do título 
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judicial constituído através do acordo entabulado à fl. 164/164-v, dos 

autos n. 9520-90.2014.811.0040 – Código 119275, em apenso, no 

montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

 Assim, pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG e, 

DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar o valor atribuído à causa, bem como proceder o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 347-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Autos n. 347-57.2005.811.0040 – Código: 25771.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100896 Nr: 3704-64.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. T. CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME, 

ALINE LAUXEN TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3704-64.2013.811.0040 – Código: 100896.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 2476-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARIANI, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, 

ZENIR DE FÁTIMA BALESTRIN, HELENA MARIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA BALESTRIN 

- OAB:22869/O

 Autos n. 2476-49.2016.811.0040 – Código Apolo: 146967.

 Vistos etc.

 Ante o depósito realizado pelos executados (fls. 131/132), EXPEÇA-SE o 

competente alvará de liberação da quantia depositada nos autos, devendo 

a Secretaria da Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do 

Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 No mais, INTIME-SE o exequente para que traga aos autos planilha de 

débito atualizada, bem como requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção em razão da quitação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168366 Nr: 2388-74.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEALMO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE HELENA PILLA 

JULIÃO - OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 Autos n. 2388-74.2017.811.0040 – Código: 168366.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 93/95, sob pena 

de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 445-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE A DENTE - ME, LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 445-32.2011.811.0040 – Código: 81546.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Infrutíferas as providências acima, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28432 Nr: 2903-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Autos n. 2903-32.2005.811.0040 – Código: 28432.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Infrutíferas as providências acima, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106524 Nr: 9587-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Autos n. 9587-89.2013.811.0040 – Código: 106524.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 224/228 e 

229/233, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o 

valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148062 Nr: 3073-18.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE LUCIA DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, 

GUSTAVO CORRÊA RODRIGUES - OAB:110.459, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 3073-18.2016.811.0040 – Código: 148062.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial de fls. 228/231.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150006 Nr: 4129-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSANDRO BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MOLINARI ARAUJO - 

OAB:25238/O

 Autos n. 4129-86.2016.811.0040 – Código: 150006.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 40, concedendo prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias para a parte exequente informar quanto o 

cumprimento do acordo entabulado, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55940 Nr: 38-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 38-60.2010.811.0040 – Código Apolo: 55940.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fl. 124, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e intimação, penhorando-se apenas os móveis, os pertences e 

as utilidades domésticas de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos 

termos do art. 833, inc. II, do CPC.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115868 Nr: 6993-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAVALHEIRO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6993-68.2014.811.0040 – Código: 115868.

 Vistos etc.

 De início, determino a Secretaria da Vara que proceda as alterações 

necessárias no tocante a classe processual, is que se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, DEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 102. ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129923 Nr: 5305-37.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CEZAR MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO, RONALDO PADILHA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/MT, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 5305-37.2015.811.0040 – Código Apolo: 129923.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 858, INDEFIRO o pleito de fls. 860/861.

 No mais, INTIME—SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar 

a representação processual.

 Por fim, ante o acordo entabulado entre as partes, devidamente 

homologado à fl. 854, permaneçam os autos SUSPENSOS até o 

cumprimento integral da obrigação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 3367-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYLDE COSTA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13.731, LILI DE SOUZA 

SUASSUNA - OAB:29966, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748 PE, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9115

 Sendo assim, não merece guarida a manifestação de fls. 491-644, 

dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença, com o 

levantamento dos valores já deferido à fl. 490.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145872 Nr: 1896-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PROSPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1896-19.2016.811.0040 Código: 145872

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fls. 77-78, eis que consoante ressai dos autos, o 

cumprimento da precatória para citação do executado restou frustrado em 

razão da ausência do recolhimento de diligência para tanto.

 Sendo assim, INTIME-SE o exequente para promover o necessário a fim 

de dar cumprimento a citação do demandado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 3674-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO MOTOS LTDA ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3674-29.2013.811.0040 Código: 100865

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fls. 117-119, DETERMINO seja SOLICITADO via 

online, através do convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado 

junto aos órgãos conveniados.

 Se a diligência de que trata o item anterior restar frutífera, CITE-SE o 

requerido, expedindo-se o necessário.

 Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em 
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consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 75-79.INTIME-SE o 

exequente para apresentar cálculo atualizado da execução, descontando 

os valores bloqueados, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.Após, conclusos.Desde já, DEFIRO o pedido de fl. 72 e 

determino a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente, devendo ser observados os dados 

indicados.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de 

Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos n. 3772-58.2006.811.0040 – Código: 34633.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 5141-24.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LV CONSULTORIA AGRONOMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SORRISO, HENRIQUE DA COSTA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL JUNG - 

OAB:17220-MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 5141-24.2005.811.0040 – Código Apolo: 30753.

 Vistos etc.

Ante o decurso da data aprazada pelas partes no termo de acordo à fl. 

630, qual seja 01/10/2018, INTIMEM-SE para que manifestem se ainda 

possuem interesse na composição, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143110 Nr: 348-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LETREILLE, SALETE LUCIA LETREILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 348-56.2016.811.0040 – Código: 143110.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 487/491, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101832 Nr: 4735-22.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA APARECIDA DE MELLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A

 Autos n. 4735-22.2013.811.0040 – Código: 101832.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 263/265, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).
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 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 1170-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COSTARELLI (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:198040/SP

 Autos n. 1170-55.2010.811.0040 – Código: 57342.

 Vistos etc.

 DEFIRO a liberação do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários periciais, conforme requerimento de fls. 297/298.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 200196 Nr: 9776-91.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA REGINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9776-91.2018.811.0040 – Código: 200196.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como cópia da sentença e da certidão de 

trânsito em julgado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 200195 Nr: 9775-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9775-09.2018.811.0040 – Código: 200195.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como cópia da sentença e da certidão de 

trânsito em julgado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 5331-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Autos n. 5331-35.2015.811.0040 – Código Apolo: 129967.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 92, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da 

quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria da Vara observar o 

disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 3911-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3911-58.2016.811.0040 – Código: 149558.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fls. 76/77, HOMOLOGO a desistência 
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manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39247 Nr: 2105-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - 

OAB:62.724, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B, LUIS OTÁVIO 

REIS CREDIE - OAB:304.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Autos n. 2007/175 – Código: 39247.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

Ademais, DEFIRO o pedido de avaliação do imóvel penhorado nos autos, 

sendo assim, DETERMINO que o Senhor Oficial de Justiça avalie o bem 

imóvel indicado à fl. 136.

Sem prejuízo, previamente a análise do pedido de penhora de quotas 

sociais junto às sociedades empresárias indicadas às fls. 165, INTIME-SE 

o exequente para apresentar os respectivos contratos sociais.

 Por fim, INTIME-SE a parte executada para regularizar sua representação 

processual nos autos conforme requerido à fl. 166.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133392 Nr: 7058-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos n. 7058-29.2015.811.0040 – Código: 133392.

 Vistos etc.

 Certifique a Secretaria da Vara quanto eventual manifestação dos 

executados e/ou decurso do prazo com relação a penhora de valores 

realizada às fls. 67/69.

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da 

quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria da Vara observar o 

disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para encartar aos autos planilha 

atualizada de débito, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, desde já, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146326 Nr: 2139-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MEOTTI SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2139-60.2016.811.0040 – Código: 146326.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação do demandado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006078-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KOFES MARQUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

 

TENDO EM VISTA A JUNTADA DE ID 15239797 E 15239796 ESTÃO 

APRESENTANDO ERRO, COMO ARQUIVO CORROMPIDO, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA PARA JUNTAR NOVAMENTE, DE FORMA QUE O 

ARQUIVO POSSA SER ABERTO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE NAOMI FUGIKAWA SASAZAWA (EXECUTADO)

RUI SASAZAWA (EXECUTADO)

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO as partes, para 

manifestarem-se, no prazo legal, acerca da diligência complementar 

requerida em ID 15831468.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006148-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA MIRIAN VIANA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006028-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. A. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. F. D. C. (RÉU)

R. D. L. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006028-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO RÉU: CAMILLA MARIA FREITAS DE 

CASTRO, ROSILENE DE LIMA FREITAS Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006029-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. A. D. C. (AUTOR(A))

D. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. L. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006029-19.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO RÉU: ROSILENE DE LIMA FREITAS 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000462-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PINHO (EMBARGANTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

CHESTER RICARDO AGOSTINI (ADVOGADO(A))

ALINE SCHEVINSKI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EMBARGADO)

 

Intime-se o autor para que recolham as custas processuais no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001729-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERMILO JOSE DALLA VECCHIA (EXEQUENTE)

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Doutor Renato Ogata (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006009-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO VILELA RIBEIRO (EXECUTADO)

LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006009-28.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

LEONALDO VILELA RIBEIRO, LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, junto instrumento procuratório da advogada que 

subscreveu a peça inicial. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006006-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIELO (EXECUTADO)

V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006006-73.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

VANDERLEI JOSE CIELO, V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando instrumento procuratório 

da advogada que subscreveu a peça inicial. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006137-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLEI CARANHATTO SABBI (AUTOR(A))

ALCIR FERNANDO CESA (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET (ADVOGADO(A))

ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006137-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSLEI CARANHATTO SABBI, ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI RÉU: 

ILO POZZOBON Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a 

petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 
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98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, em que pese tenha a parte se declarado hipossuficiente, infere-se 

dos autos que o autor é empresário, possuidor de vasto patrimônio, 

necessariamente maquinários, o que evidencia que a autora certamente 

não apresenta condição de miserabilidade, carecendo de mais elementos 

para demonstrar sua impossibilidade financeira. Assim, cabe ao 

magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar acerca 

do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 

4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado de forma absoluta e 

irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, 

para que em situações excepcionais possa ser relativizado, como forma 

de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

do deferimento da justiça gratuita, considerando para tanto os elementos 

que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 

74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 

07/12/2016). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime 

os autores, por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente a necessidade 

dos benefícios do artigo 98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de 

renda, bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas 

e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200729 Nr: 10003-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SL, MELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:

Resumo da inicial:PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR 

M.E.L.B, , TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VIAJAR PARA SÃO 

PAULO PARA FAZER VESTIBULAR, UMA VEZ QUE A OS PAIS DA MENOR 

NÃO SÃO CASADOS E DESDE OS DOIS ANOS DE IDADE A MENOR ESTÁ 

SOB A EXCLUSIVA GUARDA DA GENITORA; E ATUALMENTE O GENITOR 

ENCONTRA-SE CUMPRINDO PENA NO PRESÍDIO DE TRÊ LAGOAS - MS, 

NÃO PODENDO ASSINAR A AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FILHA.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Cuida-se de pedido de autorização de viagem, formulado por Sueli Land, 

representando sua filha Maria Eduarda Land Bernardo, menor impúbere, 

sendo que, no pedido inicial requereu: a) o recebimento do pleito como 

autorização para viagem; b) autorização para a menor hospedar-se em 

hotel na cidade de São Paulo – SP, no período de 20 a 24 de outubro de 

2018.

À fl. 26, os referidos pedidos foram deferidos pelo juízo.

Na sequência, a requerente se manifestou (fl. 27), “Ressalta-se que, com 

relação ao pedido de autorização o mesmo deve compreender a sua 

instalação em hotel, bem como autorização para proceder a matrícula na 

universidade, se aprovada, e bem assim assinar todos os documentos 

relativos ao ato”.

 É o relato. Decido.

 O pleito de fl. 27, além de carecer de previsão legal, afigura-se 

impertinente na medida em que não constou no pedido inicial, motivo pelo 

qual INDEFIRO-O.

CUMPRA-SE o que determinado à fl. 26.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85533 Nr: 4882-19.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA MESADRI, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, MUTUAL 

- COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação, para CONDENAR a ré Viação Nova Integração Ltda. 

ao pagamento de (i) compensação por danos morais, no importe de 

64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), para a requerente Elza Maria 

Mesadri, e de R$ 67.750,00 (sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta 

reais), para a reclamante Juliana Mesadri; (ii) indenização por danos 

materiais (danos emergentes) em favor das autoras, no montante de R$ 

6.311,98 (seis mil e trezentos e onze reais e noventa e oito centavos); e 

(iii) indenização por danos materiais (lucros cessantes) em favor das 

autoras, na forma de pensão (art. 948, II, CC/02), no importe 

correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de 

cada vencimento, que fixo no dia 10 (dez) de cada mês, tendo início a 

partir do óbito de Julio Mesadri (18/04/2011), devendo a pensão ser paga 

à requerente Elza Maria Mesadri até a data em que o de cujus completaria 

79 (setenta e nove) anos, e à autora Juliana Mesadri, até a data em que 

ela atingir 25 (vinte e cinco) anos, a partir de quando a sua cota deverá 

ser acrescida à cota de Elza Maria Mesadri.[...] No mais, JULGO 

PROCEDENTE a denunciação da lide, para condenar a litisdenunciada 

Companhia Mutual de Seguros Ltda., solidariamente com a litisdenunciante, 

nas obrigações acima referidas, observando-se, no entanto, o seguinte: 

[...] Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 201170 Nr: 10251-47.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGM, JLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10251-47.2018.811.0040

Código n°: 201170

Vistos, etc.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado de 

busca e apreensão da criança João Lucas Machado da Silva, a ser 

cumprindo nos termos da decisão de fls. 04, providenciando-se as 

diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

 Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado ou restando negativas as diligências de 

localização do infante, independentemente de nova conclusão, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90975 Nr: 2582-50.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MESADRI, JULINEI MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, 

para CONDENAR a ré Viação Nova Integração Ltda. ao pagamento de 

compensação por danos morais, no importe de 67.750,00 (sessenta e 

sete mil e setecentos e cinquenta reais), para cada requerente. No mais, 

JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, para condenar a 

litisdenunciada Companhia Mutula de Seguros Ltda., solidariamente com a 

litisdenunciante, na obrigação de pagar acima referida. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...] Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93034 Nr: 5024-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para se manifestar 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça, às fls.107/108, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81946 Nr: 805-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI TEREZINHA GRANDO ORLANDO, IVOR 

ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.Intime-se a parte 

autora, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 2323-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROGÉRIO BIRCK SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé que procedo novamente a intimação da parte 

exequente acerca da busca realizada no RENAJUD E/OU BACENJUD 

NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, para que o exequente indique bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento, tendo em vista que a intimação anterior 

não foi realizada corretamente.

Sorriso, 22 de outubro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 174062 Nr: 5687-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DB, MDSJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 7.010, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5687-59.2017.811.0040

Código n° 174062

Vistos etc.

Cuida-se de ação de adoção ajuizada por Donizete Beni e Marilza da Silva 

Jacob Beni, ambos qualificados nos autos, requerendo a adoção do menor 

João Pedro Correa, aduzindo que o menor foi entregue ao casal pela 

genitora, Sidineia Correa, após alguns dias de seu nascimento. 

Requereram em sede de liminar a guarda provisória do menor.

A inicial foi recebida às fls. 25-27, deferindo a guarda provisória aos 

autores e determinando a realização de estudo psicossocial.

Estudo psicossocial juntado às fls. 70-72 e 83-84vº.

Às fls. 91-91vºfoi declinada a competência para este Juízo.

Determinou-se a realização de novo estudo psicossocial à fl. 95, tendo 

sido realizado conforme fls. 96-97vº.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela designação de 

audiência para verificar a concordância da genitora biológica do menor 

quanto a adoção pretendida (fls. 98-101).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário, DECIDO.

Analisando detidamente os autos verifico que a genitora biológica do 

menor adotando não foi incluída na lide, desse modo ante o evidente 

interesse desta no objeto da ação, entendo ser necessário a sua inclusão 

no polo passivo para lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla 

defesa.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM a fim de determinar a intimação dos 

autores para que proceda a inclusão e qualificação da genitora biológica, 

Sidineia Correa, no polo passivo da lide, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Retornando os autos, sem impugnação a esta decisão, havendo 

qualificação e informação do endereço da genitora biológica, proceda-se a 

sua citação para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpridas as diligência, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 172694 Nr: 5004-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão porque 

DEFIRO o pedido de adoção de Kaio Renan Bueno da Silva pelos adotante 

por Jardelino Ribeiro de Oliveira, sendo que PASSARÁ A SE CHAMAR 

KAIO RENAN BUENO DE OLIVEIRA, tendo como pai e Jardelino Ribeiro de 

Oliveira, terá como avós paternos José Ribeiro Saúde e Helena Ferreira de 
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Oliveira (documentos fls. 18).Sem custas, de acordo com a exegese do 

artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.Transitada em 

julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de inscrição no registro civil 

competente para cancelamento e realização de novo registro, 

observando-se fielmente as determinações contidas no artigo 47 da Lei nº 

8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009.Oportunamente, com 

o retorno dos expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o presente com as 

devidas baixas e anotações, atentando-se ao Segredo de 

Justiça.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005497-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALDA CLEAS ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

DIANTE DA CERTIDÃO RETRO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

GILBERTO GIL SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000805-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI FERNANDES MIRANDA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA 

SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO RETRO, REQUERENDO O QUE 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

P. V. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (RÉU)

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS (RÉU)

JOICE WOLF SCHOLL (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006232-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000911-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID INACIO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNY INÁCIO ROCHA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE DE FATIMA RAMOS RICARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005665-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JAKELINE DE FATIMA RAMOS RICARDI REQUERIDO: 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A VISTOS. 1. Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam, em 

princípio, como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários 

à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 2. No mais, 

destaco a necessidade de a parte autora juntar aos autos cópia do 

contrato que comprove o alegado pela requerente, visto tratar-se de 

documento indispensável à propositura da demanda. 3. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003268-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003268-49.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Assiste 

razão às partes, tendo em vista o equívoco na designação da perícia. 

Assim, considerando que a vítima do acidente objeto desta demanda é 

pessoa já falecida, conforme certidão de óbito de Id 8693519, REVOGO a 

decisão de Id 13271753. Em prosseguimento, concedo às partes o prazo 

de 10 dias para apresentação de alegações finais. Com as manifestações, 

tornem conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005777-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON FELLIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005777-16.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WEVERTON FELLIS DA SILVA VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora 

por meio de notificação extrajudicial, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação da devedora. Ressai dos autos que a 

parte requerente não comprovou a notificação da parte requerida, vez que 

possui endereço urbano e a notificação não fora entregue no endereço 

fornecido em contrato, conforme AR de Id. 15694635, não comprovada, 

portanto, que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte 

devedora/ré. É fato que a notificação extrajudicial da devedora restou 

frustrada, como também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la 

por qualquer outro meio. Nesse sentido, oportuno os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO E 

PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Sendo oportunizada a emenda à 

petição inicial, e não comprovada a constituição em mora do devedor, por 

protesto ou notificação extrajudicial enviada no endereço informado no 

contrato, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Ap 54546/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo 

assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006049-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SPE XINGU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESTEVES FERREIRA SOARES CRUZ OAB - RJ169257 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BRAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006049-10.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SPE XINGU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

REQUERIDO: JORGE LUIZ BRAZ VISTOS. Considerando que o documento 

acostado aos autos em Id 15929321 não comprova o efetivo recolhimento 

das custas de distribuição da carta precatória, INTIME-SE a parte 

requerente para que no prazo de 15 regularize o ato, juntado o 

comprovante de pagamento, sob pena de devolução da missiva. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006035-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR ANTONIO SALTON (AUTOR(A))

LUIZA SALTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR TRES (RÉU)

NOEMIA MARIA PASUCH TRES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006035-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALDIR ANTONIO SALTON, LUIZA SALTON RÉU: EDEMAR TRES, NOEMIA 

MARIA PASUCH TRES VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à 

concessão do benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005600-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA TOBALDINI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005600-52.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO REQUERIDO: 

NADIA TOBALDINI DE ANDRADE VISTOS. Compulsando os autos verifico 

que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou 

aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às 

custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, 

na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 9301 Nr: 1149-31.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEI BOFF - OAB:6789/MT, 

JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, paulo victor maia - 

OAB:20.755, ROSANGELA APARECIDA SILVA - OAB:6786/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89465 Nr: 1059-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA PELUSSO WITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55.226-RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41259, JORGE 

ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11.985, MARLISE FOPPA - 

OAB:62843

 VISTOS.
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Ante comunicação de fls. 308, em substituição, NOMEIO como perito do 

juízo ELIANA KAWAGUTI, CRM N° 3025MT, cadastrada no banco de 

peritos do TJMT, a qual deverá ser intimada para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na decisão proferida à fl. 

295.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127198 Nr: 3748-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDERTAKE ASSESSORIA EM RH LTDA, 

GESSICA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 11416-37.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Declaro encerrada a instrução processual.

3- Concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte 

apresentar suas alegações finais.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89465 Nr: 1059-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA PELUSSO WITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55.226-RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41259, JORGE 

ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11.985, MARLISE FOPPA - 

OAB:62843

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante da recusa de fls. 308, permaneçam os autos conclusos para 

substituição do perito.

 2 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 10284-76.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Depreque-se a oitiva de testemunha Ivone Dalmolin para a comarca de 

Porto Nacional/TO, conforme endereço de fls. 66/verso.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 174621 Nr: 5960-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS TENNROLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BIANCHINI, AILTON 

APARECIDO GUERANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA 

- OAB:6.934-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para se manifestar acerca da correspondência devolvida(fl. 74), qual 

retornou por motivo de devolução 'falecido'.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (AUTOR(A))

WALTER SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - 985.565.760-87 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005547-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALTER SENA DA SILVA, TIANE VIZZOTTO, VALENTINA VIZZOTTO DA 

SILVA REPRESENTANTE: TIANE VIZZOTTO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. Trata-se de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

WALTER SENA DA SILVA, VALENTINA VIZZOTTO SILVA e TIANE 

VIZZOTTO em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que o primeiro requerente era 

beneficiário de plano de saúde coletivo mantido pela sua empregadora, 
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empresa Multigrain S/A, denominado UNIPLAN coletivo empresarial, desde 

a data de 10/03/2010 e a segunda e terceira requerentes, por sua vez, 

figuravam como dependentes do referido plano de saúde, sendo incluídas, 

respectivamente, nas datas de 22/02/2013 e 21/06/2012, conforme 

documento anexo. Afirmam que após a demissão do primeiro requerente, 

foi lhe informado pela então empresa empregadora que tanto o beneficiário 

do plano de saúde quanto suas dependentes permaneceriam vinculados 

ao plano de saúde coletivo até o mês de agosto de 2018, razão pela qual 

os autores buscaram migrar ou contratar novo plano de saúde para toda a 

família junto à empresa requerida, com a mesma cobertura anterior, 

apresentando para tanto uma carta de carência fornecida pela antiga 

empregadora do autor. Aduzem que inobstante a apresentação de toda 

documentação solicitada, a requerida informou não ser possível a 

portabilidade de carência de plano coletivo para plano individual, afirmando 

a necessidade dos requerentes cumprirem novamente os prazos de 

carência exigidos pela requerida. Informa, por fim, que a terceira 

requerente está gestante e necessita fazer o pré-natal, composto de 

consultas, exames, ultrassons, etc., não podendo cumprir os prazos de 

carência exigidos. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

NCPC e estando devidamente recolhidas as custas e taxa judiciária, 

RECEBO a inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, 

dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não 

houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, NCPC). Em 

suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do 

direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). Pois 

bem. No caso em análise, pretende a parte autora a concessão de tutela 

de urgência para determinar que "a requerida firme plano de saúde 

Regional-Cooparticipativo/apartamento com os requerentes sem a 

exigência de novos prazos de carência" (sic). No entanto, em análise de 

cognição sumária, verifico que não restaram demonstrados os requisitos 

que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, notadamente 

a probabilidade do direito da parte autora. Ora, constou expressamente da 

inicial que os autores ficariam vinculados ao plano de saúde empresarial 

até agosto de 2018, no entanto, através dos documentos juntados ao feito 

não restou demonstrado que o pedido de migração se deu dentro do prazo 

estabelecido, sendo certo que a presente demanda só foi distribuída na 

data de 21/09/2018. Além disto, os documentos que instruem a inicial não 

demonstram, em juízo preliminar, que houve a negativa da parte requerida 

em considerar os prazos de carência já cumpridos em contrato anterior na 

migração/contratação de novo plano de saúde. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005786-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR POTRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005786-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VANIR POTRICH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTOS. I. Dos Embargos de Declaração Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra a decisão de Id. 15810306, 

alegando, em síntese, omissão por não apreciação do pedido liminar para 

obstar a parte requerida de inscrever o nome da parte autora em 

cadastros de inadimplentes e obscuridade por imputar ao autor, já na 

inicial, a responsabilidade pelo ato ilícito. Sem delongas, não verifico 

omissão/obscuridade na decisão atacada, a qual, ao indeferir os pedidos 

liminares, abrangeu todas as teses levantadas em tutela de urgência na 

inicial. Consoante regramento normativo da ANEEL, a responsabilidade 

pelos danos decorrentes de qualquer procedimento irregular na unidade 

consumidora é do usuário/consumidor, cabendo a ele, portanto, a 

responsabilidade pelo pagamento do débito apurado (art. 167, inciso III, 

Resolução 414/2010 ANEEL), o que torna legítima, em princípio, a 

cobrança da fatura a título de recuperação de consumo, podendo a 

empresa requerida valer-se dos meios legais para promover-lhe a 

cobrança, inclusive, com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto à alegada obscuridade da decisão guerreada, 

tenho por inexistente, uma vez que a análise dos fatos apresentados com 

a inicial é feita em juízo preliminar de cognição sumária, isto é, não 

exauriente da matéria sub judice, podendo sofrer alterações com a dilação 

probatória, de acordo com a convicção do juízo. Desta feita, conheço dos 

embargos, por serem tempestivos, mas lhes nego provimento, mantendo 

incólume a decisão de Id. 15810306. II. Do Pedido Incidental de Sustação 

de Protesto A parte autora apresenta, em Id 15997534, pedido cautelar 

incidental para sustação de protesto, fundado nos mesmos fatos já 

reportados na inicial, alegando, em síntese, que o débito que originou o 

protesto extrajudicial é inexigível. Nessa ótica, valho-me da mesma 

fundamentação já lançada na decisão de Id. 15810306, bem como da 

fundamentação lançada acima quanto à regularidade, em tese, do débito 

cobrado. Conforme visto alhures, o art. 167, inciso III, Resolução 414/2010 

ANEEL dispõe que a responsabilidade pelos danos decorrentes de 

qualquer procedimento irregular na unidade consumidora é do 

usuário/consumidor, cabendo a ele, portanto, a responsabilidade pelo 

pagamento do débito apurado, o que torna legítima, em princípio, a 

cobrança da fatura a título de recuperação de consumo, podendo a 

empresa requerida valer-se dos meios legais para promover-lhe a 

cobrança, inclusive levando o débito a protesto. Assim, com base em tais 

premissas, considerando não restar preenchido requisito básico ao 

deferimento da medida cautelar (“fumus boni juris”), INDEFIRO o pedido 

incidental de sustação de protesto. Intimem-se. Cumpra-se, 

observando-se as deliberações da decisão anterior quanto ao 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005383-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005383-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE CABRAL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IRENE 

CABRAL DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15375013, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 27/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005380-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

MARIA ANALIA SILVA ARCE GOMES (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005380-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA ANALIA SILVA ARCE GOMES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA ANALIA SILVA ARCE GOEMS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15371096, em que comprova o histórico de 

contribuições da segurada. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005371-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JANETE SCHEFFER VINCENZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005371-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANETE SCHEFFER VINCENZI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JANETE 

SCHEFFER VINCENZI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 1536642, em que 

comprova recebimento do beneficio até 10/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

JORGE MARTINEZ BOAS (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005446-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE MARTINEZ BOAS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JORGE 

MARTINEZ BOAS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15399533, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 25/07/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005459-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005459-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENI PRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por GENI PRA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15436366, em que comprova o indeferimento do 

beneficio em 30/08/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005471-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ARAUJO COSTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005471-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZIRA ARAUJO COSTA CORREA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ALZIRA 

ARAUJO COSTA CORREA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15447768, em que 

comprova recebimento do beneficio até 31/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 
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decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005570-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005570-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ALVES DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c 

tutela de urgência ajuizada por MARIA ALVES DA COSTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de 

seu convivente Cristiano Pereira, ocorrido em 12/02/2018. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a parte autora pretende que o requerido seja condenado a lhe 

conceder o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de 

seu convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da parte Requerente, nos termos do artigo 74 da 

Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado dos documentos que 

embasam a pretensão, mormente a certidão de óbito de Num. 15504819, 

na qual consta a existência de união consensual do de cujus com a 

requerente há 27 anos, aliada aos documentos pessoais dos filhos do 

casal, demonstram que a requerente era dependente do segurado quando 

de seu óbito. Do mesmo modo, pelo CNIS de Num. 15504834, verifica-se 

que o de cujus era segurado do requerido na época do seu falecimento. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado até posterior decisão final da lide. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005582-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS OAB - 070.346.226-12 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005582-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

YASMIN GABRIELA DOS SANTOS CONEGUNDES REPRESENTANTE: ANA 

LUCIA BEZERRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) 

proposta por YASMIM GABRIELA DOS SANTOS CONEGUNDES, neste ato 

representada por sua genitora Sra. Ana Lucia Bezerra dos Santos, em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, todos 

qualificados nos autos, em que pretende, em sede de liminar, a 

implantação do benefício de prestação continuada, uma vez que é 

portadora de deficiência e sua família não possui situação financeira 

capaz de manter o seu sustento. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de prestação continuada, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

Constituição Federal estabeleceu que a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição e tem como um 

dos seus objetivos, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei (artigo 203, caput e inciso V). Da mesma forma a Lei n. 

8.742/93 (art. 20) exige que: seja pessoa portadora de deficiência ou 

idosa e comprove não possuir meio de prover a própria manutenção e nem 

tê-la provida por sua família (caput); deve ser entendido como família às 

pessoas que vivem sob o mesmo teto (§ 2º); pessoa portadora de 

deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho (§ 3º). Assim, pelos documentos médicos juntados aos autos 

verifico que a parte autora é portadora de deficiência física, qual seja, 

paralisia cerebral com sequelas motoras em hemicorpo direito CID: 10 G80 

R629. (Num. 15514517). Outrossim, verifica-se pela Ficha do Cadastro 

Único do autor que a mesma reside com sua genitora, com renda mensal 

de R$ 263,00 (Num. 15514522), ou seja, inferior ao previsto na legislação 

em comento (1/4 do salário mínimo). Nessa linha de pensamento, restando 

preenchidos os requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o 

deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos 

termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS implante o 

pagamento a parte requerente do benefício de prestação continuada, 

devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, com 

urgência, para fins de cumprimento desta decisão. Determino a realização 

de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado 

no prazo de 60 dias pela assistente social forense, devendo a mesma 

deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar as 

condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 
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termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92303 Nr: 4208-07.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 4208-07.2012.811.0040, 

Protocolo 92303, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54041 Nr: 3809-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE BEHLING - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 3809-80.2009.811.0040, Protocolo 

54041, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118920 Nr: 9270-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI, ADILENE TEREZA 

DAMO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 9270-57.2014.811.0040, 

Protocolo 118920, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107531 Nr: 58-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI, ADILENE TEREZA 

DAMO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 58-12.2014.811.0040, 

Protocolo 107531, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos etc. Considerando que a ausência das testemunhas é de caráter 

transitório (fls. 98 e 102), designo o dia 12 de novembro de 2018, às 

13:20hs para inquirição das testemunhas EDEMAR POTRICH e DELCI 

POTRICH, devendo ser providenciada suas intimações. Comunique-se ao 

juízo deprecante. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147469 Nr: 2754-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR JOSÉ MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.75-vº, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 190749 Nr: 4562-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA LIBICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNYE CHRISTINE LEIMANN - 

OAB:22.219-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Trata-se de embargos à execução ajuizados por FABIANA LIBICH em face 

da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Nesta data nos autos em apenso (Cód. 135056), foi proferida sentença de 

extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que houve o cancelamento administrativo da dívida pela 

parte exequente nos autos da execução fiscal em apenso (Código n. 

135056), não vislumbro qualquer razão para o prosseguimento dos 

presentes embargos.

Sendo assim, julgo extinto o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

espeque no artigo 485, inciso VI, do NCPC.

Diante do princípio da causalidade e, considerando que a parte embargada 

deu causa ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que os créditos 

tributários em nome do embargante foram cancelados administrativamente, 

condeno-a ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do NCPC.

Quanto às custas processuais, o embargado ficará isento, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Sentença não sujeita à remessa necessária.
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Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170763 Nr: 3839-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 Vistos/BG.

Ante a notícia do pagamento do débito com a consequente extinção da 

execução que originou esta ação, bem como diante do fato de que os 

presentes embargos já haviam sido extintos conforme se depreende às 

fls. 11, dou por prejudicada a manifestação retro.

Sem prejuízo, arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49008 Nr: 5889-51.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA BARBOSA DA ANUNCIAÇÃO, MAURO 

MEAZZA, AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135056 Nr: 7982-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO 

LTDA, MARINEZ BARRETO DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE FREITAS, 

FABIANA LIBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Vistos/BG.

Considerando que o crédito tributário em desfavor da executada fora 

cancelado administrativamente, conforme demonstrado em fl. 54, julgo e 

declaro extinto o presente processo nos termos do artigo 924, inciso III do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários conforme art. 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado a presente sentença, proceda-se com as baixas 

das restrições realizadas junto ao Sistema Renajud no presente feito, bem 

como com a liberação dos valores constritos, devendo ser depositados 

em conta a ser informada pela executada, no praz de 05 dias.

Sem prejuízo, proceda-se com o desentranhamento de petição de fls. 

81-83, uma vez que pertence aos autos de cód. 190749 em apenso.

 Após, arquivem-se os autos com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 6596-14.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:MAT 1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Vistos/BG.

Ante o requerimento retro, bem como DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99993 Nr: 2695-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.162, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 400,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92542 Nr: 4195-08.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA WEITBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 166-170, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133200 Nr: 6943-08.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 191-192, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105282 Nr: 8356-27.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GALVAGNI, INÊS TEREZINHA 

GALVAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que a decisão de fl. 232 não 

foi cumprida, expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, o requerido 

cumpra a determinação constante na sentença proferida nos autos, 

revisando o benefício de auxílio-acidente e, consequentemente, os demais 

benefícios concedidos ao autor e/ou sua dependente, devendo constar a 

espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais 

do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, 

assim como o nome do advogado e número de sua OAB, SOB PENA DE 

SER IMPOSTA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 3967-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAHMASOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 135 julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com a liberação da restrição 

realizada no veículo da parte executada (fl. 94) e arquive-se o presente 

feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 6596-14.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:MAT 1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Vistos/BG.

Ante o requerimento retro, bem como DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88451 Nr: 7949-89.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 78-79, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento das custas 

processuais, utilizando-se o valor penhorado à fl. 53, restituindo-se o 

remanescente, se houver, ao executado.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126634 Nr: 3393-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTONIO AECIO 

LEMES DOURADO, NEREU BRESOLIN, EXATA CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA, FABIA PEREIRA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

FLAMINIO V.SPECIAN - OAB:4.367, GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos etc. Solicite-se informação acerca do cumprimento da missiva 

expedida na fl. 1610. Para inquirição da testemunha GISELE TOCHETTO, 

designo o dia 21 de janeiro de 2019, às 13h. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001098-70.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011117-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011117-55.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16090979, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA PEREIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO RUA 

CANOAS, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ÉRICO DUARTE DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000146-62.2016.8.11.0040 Valor da causa: $28,591.68 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, MULTA DE 10%, 

JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: JOCIMARA PEREIRA DE FREITAS Endereço: Rua das Bromélias, 

452, Jardim Aurota, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MOACIR FERNANDES SALDANHA Endereço: Avenida Curitiba, 

1305, Jardim Itália, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 1. 

PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se eventual 

indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na 

falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o 

art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda 

que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. 

Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) 

executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, mediante 

publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não 

abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou 

por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na hipótese de 

inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, 

para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na 

pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. BENS 

INDICADOS À PENHORA: "VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/8.150E 

DELIVERY; PLACA: NJN6450; ANO DE FABRICAÇÃO: 2007; ANO 

MODELO: 2008; CHASSI: 9BWA952P08R815085; Proprietário: AMANDA 

TRANSPORTES LTDA, CNPJ sob n° 07.415.1340/0001-12 o seu DEPÓSITO 

e AVALIAÇÃO. Havendo penhora, Intime-a desta, a parte devedora, 

ficando aquela última nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. 

." DESPACHO/DECISÃO: " I - Defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no Id. 9620518, no montante R$ 28.270,68 (vinte e oito mil 

duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme o valor 

apresentado no Id. 1061472. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final.IV - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, 

expeça-se mandado de penhora a ser cumprido no endereço da parte 

devedora constante naquele sistema, ficando aquela última nomeada 

depositária do bem, até ulterior deliberação. V – Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º)." VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E 

EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO DÉBITO 

ATUALIZADO: R$ 28.270,68 (vinte oito mil reais e duzentos e setenta e 

reais e sessenta e oito centavos) TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 

28.270,68 (vinte oito mil reais e duzentos e setenta e reais e sessenta e 

oito centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação deverá 

limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando o 

executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação; 3. A impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, 

podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus 

fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito 

ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 

prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos 

próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. SORRISO, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-87.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Processo: 8010076-87.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16092397, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON LUIZ PETSCH CORREA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002701-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MAICON LUIZ PETSCH CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por MAICON LUIZ PETCH 

CORREA em face BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que pretende: a) 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, no valor de R$ 209,83(duzentos e nove reais e 

oitenta e tres centavos), proveniente de inscrição providenciada pela 

parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a 

mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Diante do não pagamento do débito, como não poderia deixar de ser, o 

Reclamante foi regularmente inscrito em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Não foi apresentado impugnação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação, ficou demonstrado que o reclamante 

realizou compras e não pagou os valores em sua totalidade, gerando juros 

e encargos nas próximas faturas (ID 16062910, 16062912, 16062913, 

16062914). Por outro lado, o reclamante não juntou nenhum documento 

que comprove suas alegações. Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança 

impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador 

das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001721-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

TANIA MARCIA DAMBROSIO (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO BOURSCHEID (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001721-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI 

BATISTA RAIMUNDO KORBES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

PAULO ROBERTO BOURSCHEID, TANIA MARCIA DAMBROSIO Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que se busca a nulidade de atos 

administrativos de remoção, bem como obrigação de fazer consistente na 

abertura de processo seletivo de remoção pelo Estado de Mato Grosso. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o presente feito não comporta 

sua tramitação em sede de Juizado Especial. Isso porque, eventual 

deferimento do pedido autoral provocará uma reação em cadeia, visto que 

não atingirá somente os réus que figuram no polo passivo desta ação, 

mas também aqueles que foram transferidos para ocupar as vagas dos 

reclamados na lotação anterior e assim sucessivamente. Tal circunstância 

ensejaria um litisconsórcio multitudinário, sendo certo que o litisconsórcio 

nos Juizados Especiais deve ser admitido com parcimônia, desde que não 

gere complexidade apta a inviabilizar sua tramitação no rito especial, o 

que, ao que consta, é o caso dos autos. Ademais, apesar da prova já 

produzida, verifica-se que o feito não está apto a sentença, demandando 

a requisição de diversos documentos, a exemplo de cópia integral dos 

processos administrativos questionados na inicial, bem como de 

documentos novos relativos ao novo pedido de remoção indicado em Num. 

10518263, com o que se constata a complexidade, também, sob aspecto 

probatório. Tecidas tais considerações, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000395-42.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16093486, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 23 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LAURENICE SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 
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Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LAURENICE SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001867-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAURENICE SILVA MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu 

nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido 

vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma 

notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação 

jurídica com a requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que 

apesar do comprovante de endereço não estar no nome da parte autora 

há um contrato de locação juntado aos autos que demonstra que o 

comprovante de endereço esta em nome do locador do imóvel que o autor 

reside. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Vale ressaltar que as faturas demonstram a utilização da 

linha, mas não há como afirmar que foi o ora autor que utilizou os 

serviços. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por DATHAL INFORMATICA 

LTDA, conforme demonstra o próprio comprovante juntado aos autos pela 

parte autora (ID12701558). Vale ressaltar que deve ser levada em conta a 

data da disponibilização da inscrição, de modo que a inscrição ora 

impugnada fora disponibilizada em 23/02/2017, ao passo que a inscrição 

efetuada por Dathal Informática em 02/01/2017. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$211,24 com relação ao contrato nº 0252667825, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001575-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (REQUERIDO)

 

Processo: 1001575-30.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

considerando as diligências realizadas (Id. 12611472 e 13770951), sob 

pena de extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010917-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF (EXECUTADO)

 

Processo: 8010917-14.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

considerando as diligências realizadas (Ids. 12616903, 13591073 e 

13769656), sob pena de extinção do feito. Sorriso/MT, 23 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005426-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA (EXECUTADO)
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DECISÃO Processo: 1005426-77.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA 

& PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA 

Vistos etc. Em consulta ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de 

veículos registrados em nome do executado (extrato anexo), restando 

prejudicado o pedido retro. Sendo assim, intime-se o exequente para 

indicar bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010726-32.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 3.372,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Trata-se de reclamação proposta por 

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP em face de OSE BORGES 

ALBUQUERQUE, em que relata a reclamante que é credora da reclamada 

no valor de R$ R$ 2.409,50 (dois mil e quatrocentos e nove reais e 

cinquenta centavos). Citada a reclamada, a mesma não apresentou 

contestação, bem como não compareceu à audiência de conciliação. No 

mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

9.099/95. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova 

em audiência. A reclamada foi citada de forma eficaz conforme preceitua 

o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em 

participar ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à 

audiência de conciliação e apresentar contestação, diante do que declaro 

a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal 

comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pela nota promissória apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito 

de condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor R$ 2.409,50 

(dois mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006215-42.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 15H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004064-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEBISON PAIVA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004064-40.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002658-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALESSANDRO JAPPE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Forte no art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado, sob pena de extinção. 

Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52614 Nr: 2637-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fl. 123, primeiramente por se tratar de petição apócrifa. 

Além disso, não se coaduna com os princípios da celeridade, simplicidade 

e economia processual, que regem os juizados especiais, a suspensão do 
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feito por 180 dias, especialmente em se tratando de execução, datada de 

2009, em que, após quase uma década, não se encontra seguro o juízo.

Oriento a Secretaria da Vara a inserir alerta no sistema Apolo, quando 

impossível a juntada imediata da petição, sempre que houver petição para 

juntar com processos conclusos, evitando situação como a presente.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 2777-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIMALDE GREMONESI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMA DAMASSINI GARCIA, DARCI WEISS, 

INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos etc.

Intime-se, novamente, o exequente a se manifestar, nos termos da 

decisão de fls. 455/456, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 35779 Nr: 4891-54.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ANDRÉ SIMON, TEONISIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCI DA SILVA BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 165, aguarde-se a manifestação do interessado no 

arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 4570-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉCIO VILMAR JANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a decisão de fls. 99 e manifestação de fls. 100, deixo de receber o 

recurso inominado interposto pela deserção, eis que não recolhido o 

preparo no prazo estipulado.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52614 Nr: 2637-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte.

Ademais, constata-se que este feito tramita há anos sem notícias de bens 

penhoráveis.

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC.

Transitada em julgado, procedam-se baixas em eventuais penhoras 

pendentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 25011 Nr: 2433-69.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR TORRES VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADEU DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Torres Vedana - 

OAB:31410/PR, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manifestação de fls. 194/195, mantenham-se os autos suspensos 

pelo período de um ano, ou até o deslinde dos embargos de terceiro n. º 

1006104-92.2017.8.11.0040 (PJe), devendo tal providência ser anotada, 

também, na capa dos autos.

Consigne-se que, após a resposta do juízo deprecado, deverá ser 

cumprida, na íntegra, a decisão de fls. 188/189, especificamente no que 

se refere ao levantamento dos valores depositados pelo arrematante.

Transcorrido o prazo, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, 

requerendo o quê de direito, sobre pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 45450 Nr: 2360-24.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Ante a certidão de fl. 104, revogo a sentença terminativa de fl. 98, nos 

termos analógicos do art. 485, § 7º, do CPC, restabelecendo as 

contrições, via Renajud, outrora baixadas (comprovante anexo).

Oriento a Secretaria da Vara a inserir alerta no sistema Apolo, quando 

impossível a juntada imediata da petição, sempre que houver petição para 

juntar com processos conclusos, evitando situação como a presente.

Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação no 

endereço declinado de fl. 103.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 2711-31.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo sem apresentação de embargos, 

conforme certidão de fls. 227, proceda-se a liberação do valor bloqueado, 

caso inexistente penhora no rosto dos autos, ao exequente, conforme 

conta apresentada à fls. 225/226.

Após, manifeste-se o exequente, requerendo o quê de direito, no prazo de 
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10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 26057 Nr: 617-81.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) há óbice ao prosseguimento do presente feito executivo 

em relação a falida, devendo o credor se habilitar no JUÍZO UNIVERSAL 

DA FALÊNCIA, consoante disposto nos arts. 7º, § 1º; c/c 99, IV e V; e 

115, todos da lei 11.101/05.Sobre o tema: (...). (STJ - Quarta Turma. REsp 

1272697/DF. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J. 02/06/2015, DJe 

18/06/2015).Posto isso, INDEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA PARA AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS, 

QUANTO AO IMÓVEL PENHORADO às fls. 102.Sem prejuízo, caso 

eventualmente tenha ocorrido qualquer das hipóteses do art. 50, do CC, 

nada impede que o exequente postule o redirecionamento da execução em 

desfavor dos sócios, consoante reconhecido no REsp. Representativo de 

Controvérsia n.º 1333349/SP, através do incidente próprio (art. 133 e 

seguintes, do CPC), devendo, em casos tais, nominar e qualificar em face 

de quem se pretende o redirecionamento, além de demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § único, do CPC), 

quando, então, deverá a Secretaria da Vara proceder na forma do art. 135 

do CPC.Sendo assim, oportunizo a manifestação do exequente, no prazo 

de 30 dias, sob pena de extinção.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001923-82.2016.8.11.0040 Exequente: KATIANE ALVES DA CONCEICAO 

Executado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010390-62.2015.8.11.0040 Exequente: OFICINA MECANICA ROTA DO 

SOL LTDA - ME Executado: GILVAN SILVA DA CRUZ e outros Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 
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ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011414-04.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA TODESSAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ROBERTO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011414-04.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: MARMORARIA TODESSAN 

LTDA - ME EXECUTADO: ADILSON ROBERTO MARTINS Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte credora, 

devidamente intimada, não se manifestou nos autos. Sendo assim, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo do 

desarquivamento, acaso requerido. Da mesma forma, acaso requerido, 

expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. 

Sem prejuízo, proceda-se com o necessário para levantamento dos 

valores bloqueados via BACENJUD (Num. 857230, 857231 e 857232) em 

favor da exequente, a qual deverá indicar os dados bancários para tanto, 

no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004938-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA SUZANE PIANA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando a informação 

de descumprimento da liminar pela parte requerida (Num. 16018877), 

intime-se novamente a UNIC para cumprimento da decisão de Num. 

15000156, ou seja, providenciando a matrícula do reclamante nas 

disciplinas de Irrigação e Drenagem; Máquinas e Mecanização Agrícola, 

Modelos de Gestão e disciplina optativa, seja na modalidade interativa e/ou 

em horário que não seja incompatível com o semestre que esteja 

cursando, com frequência às aulas, bem como proceda a liberação da 

referida matéria, caso seja fornecida na modalidade interativa ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação, no prazo de 72 horas, contados da 

intimação, sob pena de multa, a qual majoro para R$5.000,00, nos termos 

do art. 537, §1º, do NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

MATHEUS MIGNOLI ZUFFO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003250-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MATHEUS MIGNOLI ZUFFO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Sobre a manifestação de 

Num. 16044284 e documentos que o acompanham, manifeste-se o 

requerido, no prazo de cinco dias. Após, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011259-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO BOLDORI (EXEQUENTE)

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI EVA PICININN (EXECUTADO)

JULIANO PIVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011259-25.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: CELSO FRANCISCO BOLDORI 

EXECUTADO: ROSILEI EVA PICININN Vistos etc. Sobre o pedido de Num. 

16077568 e documentos que o acompanham, manifeste-se o exequente, 

no prazo de cinco dias. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PROPECIO MORAIS SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002536-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PROPECIO MORAIS SILVA 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$4.654,07, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 
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desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, o qual 

se encontrava com furo na base, o qual foi reprovado após perícia junto 

ao IPEM, consoante fotos, laudo pericial e termo de ocorrência de 

inspeção, devidamente assinado, juntados em Num. 15928726, 

documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova capaz de 

macular a sua idoneidade. Ademais, é de fácil percepção que após a 

correção da irregularidade houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 15928728, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca da falha na medição encontrada no 

equipamento instalado na residência da autora. Vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de 

Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o 

procedimento de apuração da irregularidade (lavratura do termo de 

ocorrência e inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da 

ANEEL), bem como a apuração do quantum devido obedeceu as 

disposições da Resolução citada. No mais, considerando que resta 

demonstrada a legalidade da cobrança, deve ser julgado procedente o 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada. Posto isso, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

reclamante a pagar à reclamada o valor de R$4.654,07, devidamente 

corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento. Sem custas 

e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELI RIBEIRO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006363-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GESIELI RIBEIRO BUENO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte as faturas com 

vencimento em 25/09/17, 25/10/2017 e 25/11/2017, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. Realizada audiência de conciliação, a reclamada se fez ausente no 

ato. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. No mais, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, porém, deixo de reputar como 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, ante a existência de 

provas a descaracterizá-los. Isso porque, conforme se vê dos 

documentos constantes nos autos, o medidor da UC discutida nos autos 

foi alvo de constatação de irregularidade, no mês de março/2017, o qual 

se encontrava com ligação invertida, situação que não é objeto de 

discussão pela reclamante, eis que reconhece a irregularidade, tanto que 

efetuou acordo de parcelamento da multa administrativamente. Porém, é de 

fácil percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 

considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 13004914, 

circunstância que justifica os valores constantes nas faturas ora 

impugnadas pela reclamante, pois o consumo após a constatação da 

irregularidade mais que dobrou e, em alguns meses quadriplicou. Desse 

modo, devidamente justificado o aumento dos valores das faturas 

discutidas nos autos, conforme fundamentação acima, a manutenção do 

débito de consumo é a medida que se impõe. Todas essas considerações 

impõem a improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000035-78.2016.8.11.0040 Reclamante: STUMPF E STUMPF LTDA 

Reclamado: KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LAURENICE SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001867-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAURENICE SILVA MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 231 de 904



desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que apesar do 

comprovante de endereço não estar no nome da parte autora há um 

contrato de locação juntado aos autos que demonstra que o comprovante 

de endereço esta em nome do locador do imóvel que o autor reside. 

Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Vale ressaltar que as faturas demonstram a utilização da 

linha, mas não há como afirmar que foi o ora autor que utilizou os 

serviços. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por DATHAL INFORMATICA 

LTDA, conforme demonstra o próprio comprovante juntado aos autos pela 

parte autora (ID12701558). Vale ressaltar que deve ser levada em conta a 

data da disponibilização da inscrição, de modo que a inscrição ora 

impugnada fora disponibilizada em 23/02/2017, ao passo que a inscrição 

efetuada por Dathal Informática em 02/01/2017. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$211,24 com relação ao contrato nº 0252667825, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001864-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais 

diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação 

da contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição preexistente, 

efetuada por FIDC NPL I, conforme verifico por meio do sistema do SPC 

que este juízo possui acesso, sendo que anexo o extrato aos autos para 

comprovação. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 
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VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$128,34 com relação ao contrato nº 0207862294, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES MOURA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

ELAINE GOMES MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002616-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELAINE GOMES MOURA, 

ROSILDA GOMES MOURA SILVA REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ 

LTDA Vistos e etc. Trata-se de reclamação em que se pleiteiam danos 

materiais, morais e estéticos, sustentando a autora que contratou 

transporte terrestre junto à requerida, tendo a mesma extraviado sua 

bagagem. É o sucinto relatório, até porque dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. A relação contratual entre as partes 

restou incontroversa pelos comprovantes de passagens anexo à inicial 

(Num. 13273719, p. 1 -2). O artigo 14 do CDC dispõe acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, isentando-o da responsabilidade somente quando 

comprovadas as hipóteses do §3º do referido dispositivo, o que não 

restou demonstrado, no caso. Isso porque, embora a parte autora não 

tenha realizado, administrativamente, a reclamação imediatamente após o 

término da viagem, na forma do Dec. 2.521/98, fato é que a mesma 

demonstrou que teve sua bagagem extraviada, tanto que realizou BO 

relatando a situação, bem como reclamação administrativa junto ao 

PROCON (Num. 13276090). Verifico que a parte autora enfrentou 

dissabores que justificam a condenação por danos morais e materiais, em 

razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de 

seus pertences pessoais, mormente pelo fato do extravio de sua bagagem 

ter se dado de forma permanente. Quanto aos danos materiais, tendo em 

vista a teoria da redução do módulo da prova, desnecessário é que a 

parte reclamante disponha de prova cabal da presença dos objetos 

discutidos nos autos e que se encontravam no interior da bagagem 

extraviada, bastando que sua alegação se revista de verossimilhança. A 

parte autora colacionou notas fiscais de alguns produtos que se 

encontravam na bagagem, no valor de R$2.086,76 (Num. 13276188). 

Considerando que não há como exigir da autora prova que não esteja ao 

seu alcance (juntada de notas fiscais de todos os produtos que se 

encontravam na bagagem extraviada), fixo o montante de R$3.000,00 a 

título de reparação pelos danos materiais sofridos. Quanto aos danos 

morais, que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem 

ser feitas. Considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos materiais, o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado pelo INPC e com juros 

legais desde o extravio da bagagem; bem como em danos morais, o valor 

de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

não havendo novos requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001340-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001340-29.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: TIAGO GUILHERME DIAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: AVIANCA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006382-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI OLINKEVICZ 

ZANELLA, MARILEIA ZANELLA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos e etc. Trata-se de 

reclamação em que se pleiteiam danos materiais e morais, sustentando a 

autora que contratou transporte de três cortinas, declaradas para emissão 

de nota fiscal, no valor de R$498,00, da cidade de General Carneiro/PR a 

Sorriso/MT, porém referidas cortinas nunca chegaram ao destino final. 

Aduz que, embora tenha declarado o valor de R$498,00, as mesmas 

custam em torno de R$3.994,00. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. 

Primeiramente, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela requerida, 

uma vez que estamos diante de relação de consumo, cujo prazo 

prescricional é de 05 anos para reparação de danos causados por fato do 

serviço, na forma do art. 27 do CDC. A relação contratual entre as partes 

restou incontroversa pelo comprovante de contratação de Num. 

11088431. O artigo 14 do CDC dispõe acerca da responsabilidade do 

fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

isentando-o da responsabilidade somente quando comprovadas as 

hipóteses do §3º do referido dispositivo, o que não restou demonstrado, 

no caso. Isso porque, o extravio dos produtos se encontra devidamente 

comprovado pela declaração de sinistro constante no Num. 11088431- p 

09 e 10. Quanto aos danos materiais, embora a parte autora tenha 

declarado que os produtos custam em torno de R$3.994,00, fato é que a 

mesma declarou, inicialmente ao FISCO, para emissão de nota fiscal, o 

valor de R$498,00 pelos mesmos. In casu, deve ser aplicado o princípio da 

proibição dos comportamentos contraditórios (venire contra factum 

proprium), de vedação de um comportamento diverso daquele adotado 

anteriormente, visando a boa-fé nas relações jurídicas. Tendo a parte 

autora declarado à parte requerida e ao FISCO que as cortinas custavam 

R$498,00, não pode, em Juízo, pleitear valor excessivamente superior, em 

virtude do primeiro. Assim, deve ser ressarcido à parte autora, a título de 

reparação pelos danos materiais sofridos, o valor de R$498,00 (valor das 

cortinas), bem como o valor de R$113,00, decorrente do valor pago pelo 

transporte da mercadoria, que jamais chegou ao seu destino final. No que 

tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão. É consabido que o dano moral indenizável deve prover 

de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pela reclamante não configuram causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente para CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos materiais, o valor de 

R$611,00 (seiscentos e onze reais), devidamente atualizado pelo INPC e 

com juros legais desde o evento danoso; bem como julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

não havendo novos requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEDIN (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDUARDO BEDIN 

Reclamado: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Processo nº. 8010710-83.2013.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEOCHI (REQUERENTE)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000890-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA TEOCHI REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

JULIANA TEOCHI contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve contradição na sentença ora embargada, porquanto na 

quantificação do dano moral há um valor na fundamentação e outro valor 

no dispositivo da sentença. Verifico que de fato ocorreu uma contradição 

na sentença, que teve seu dispositivo assim redigido: Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado, no valor de R$4.771,98 com relação ao contrato 

AG00000003441492, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida, confirmando as liminares anteriormente deferidas. Na 

fundamentação da sentença, entretanto, o dano moral foi assim 

redigido:"Nesses termos, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), suficiente para compensar a parte reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados e sistemas 

administrativo e financeiro". Assim, de acordo com os valores do que vem 

se decidindo para casos análogos, tenho que merece correção a 

fundamentação da sentença, mantendo o valor da condenação exposto 

no dispositivo da mesma, que continuará a ser assim redigido: Ante o 
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exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, no valor de R$4.771,98 com relação ao 

contrato AG00000003441492, e condenar a reclamada ao pagamento em 

favor da reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 

(oito mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar 

da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da 

inscrição indevida, confirmando as liminares anteriormente deferidas. No 

que se refere à questão dos honorários, não há omissão na sentença, 

visto que não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro 

grau, nos termos do exposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DISPOSITIVO 

Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, 

dando-lhes parcial procedência para retificar o erro material exposto no 

dispositivo da sentença, nos termos da fundamentação. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002813-21.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECI BATISTA ARAUJO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

proposta por ALESSANDO JAPPE em face de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, alegando, em suma, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. 

Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação 

pelos danos morais suportados. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Alega que o reclamante possui várias outras 

restrições, motivando aplicação de Súmula. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Dispensado o relatório. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante no contrato é ou não da reclamante, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Compulsando os autos constato a 

incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 

9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu ou, a critério do 

autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas 

ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. No caso dos autos, autor e réu possuem endereços diversos 

desta Comarca e, não há informação de que a obrigação deva ser 

satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.
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REQUERIDO: TNL PCS S/A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em que relata o 

autor que no mês de janeiro recebeu uma ligação para confirmar uma 

contratação de um plano de telefonia da requerida. Afirma que relatou 

nunca ter solicitado tal contratação e que provavelmente tratava-se de 

fraude, de modo que pediu o imediata cancelamento dos serviços. Não 

obstante, recebeu uma fatura de cobrança referente ao suposto plano. A 

requerida contesta e discorre sobre a improcedência da ação, por ter 

havido regular prestação de serviços. Diz inexistirem danos morais 

indenizáveis, pois não houve registro junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Quanto ao mérito, verifico que se insurge-se a parte autora quanto 

a cobrança de serviços não contratos. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega que a linha foi 

contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia é singela 

e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de cobranças 

indevidas por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável cobrança demonstrar a legalidade da mesma. A requerida, 

contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por 

meio de assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de 

gravações telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas 

unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição negativa 

carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação 

telefônica onde supostamente a parte teria contratado os serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 

cadastro dados fidedignos de contratação. No que se refere aos danos 

morais, não houve inscrição indevida ou ao menos prova dela, de modo 

que entendo que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua 

ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

"COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO 

OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o serviço não foi 

solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua cobrança. 

Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Por consequente, na 

esteira dos precedentes acima citados, o mero descumprimento contratual 

não enseja a reparação por dano moral, já que inocorrente qualquer 

afronta a direito de personalidade. Assim, a hipótese dos autos por si só 

não acarreta dano moral. Para que este seja configurado é necessária a 

prova da existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause 

abalo psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se 

vislumbra tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma 

prova no sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das 

cobranças indevidas. Como já salientado não há prova de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. DISPOSITIVO 

Face ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, 

para a suspensão das cobranças em nome do autor com relação ao 

telefone 85-98883-3801, declarando inexigível qualquer débito que diz 

respeito a tal linha telefônica, sob pena de multa de R$200,00 por 

cobrança indevida, devendo a requerida se abster de inscrever o nome do 

autor em cadastros restritivos em decorrência de tal débito. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso-MT, 23 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito
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1002459-59.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HEDENEI DO CARMO DA 

MATA FERNANDES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004560-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DJESSICA NAIARA FIDENCIO 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004608-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR ALVES COSTA (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004608-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IRISMAR ALVES COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010119-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDOMIRO OTERO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005102-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002583-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELVIS MOREIRA TRENTINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$6.377,48, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito, mormente pelo fato de que no período de 

resgate mencionado na fatura, a residência encontrava-se alugada para 

terceiros. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela 

declaração da incompetência do juizado pela necessidade de produção de 

prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência 

do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não 

depende de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela 

própria reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de 

energia é externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois 

bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças por si 

realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que 

restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor 

de energia da reclamante, consistente em desvio no ramal de entrada, 

conforme termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, 

juntado no Num. 16061791, documento que não foi objeto de qualquer 

alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, 

ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por 

laboratório certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, 

consistindo, apenas, no desvio no ramal de entrada, fazendo com que 

uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho, 

circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer por ação humana e foi 

devidamente regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de 

substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção que após a 

correção da irregularidade houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 16061290, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 
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TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Outrossim, embora a parte autora tenha afirmado que durante o 

período de resgate mencionado na fatura, a residência encontrava-se 

alugada para terceiros, fato é que não trouxe aos autos qualquer 

documento hábil à comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia. 

Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. 

No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da cobrança, 

deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$ 6.377,48, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002597-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAIR SCHNEIDER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que controverte fatura de recuperação de 

receita (decorrente de irregularidades na aferição do consumo), no valor 

de R$ 959,68, pugnando pela declaração da inexistência do débito. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Em que pese a 

constatação de irregularidade no medidor do reclamante, certo é que a 

parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova de que, após a 

devida substituição do medidor o consumo de energia elétrica da 

reclamante tenha sofrido alterações, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do artigo 6º, VIII, do CDC, mostrando-se indevida a fatura de recuperação 

de consumo, nos termos do entendimento da Turma Recursal Única, do 

TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS 

EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado 

como recuperação de receita/consumo no valor de R$959,68, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de nova fatura do 

mês de dezembro/2017, com o consumo médio registrado nos meses 

anteriores. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-95.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ELSON MANDU GAIA (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010123-95.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ELSON MANDU GAIA 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o 

reclamante se insurgiu sob a alegação de nulidade da intimação para 

pagamento de valor remanescente da condenação e excesso de 

execução, visto que o valor já depositado, voluntariamente, é suficiente à 

quitação integral do débito (Num. 15770990). O exequente defende a 

regularidade do cumprimento de sentença, indicando que o valor 

remanescente excutido se deve ao fato de que a reclamada considerou 

como data do evento danoso o dia 12/01/2012, quando a inscrição teria se 

dado em 26/01/2011 (Num. 16035040). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, assiste razão ao reclamado. Isso porque, consoante certidão de 

Num. 16080880, a intimação para o cumprimento da sentença, relativo ao 

suposto saldo remanescente, foi publicada em nome da antiga 

procuradora da reclamada, motivo pelo qual deve ser declarada NULA, 

com o que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, declaro TEMPESTIVA 

a impugnação apresentada. Da mesma forma, quanto ao excesso de 

execução alegado, verifica-se que a presente ação não controverteu a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, eis que esta seria legítima, 

mas sim a manutenção dessa inscrição após a quitação do contrato que 

ensejou a negativação, a qual se deu em 12/01/2012, consoante narrativa 

do reclamante em sua inicial (Num. 896290 – p. 2 – último parágrafo). 

Portanto o ato ilícito (evento danoso) do reclamado foi a manutenção da 

inscrição após a quitação do contrato que lhe deu causa em 12/01/2012, 

sendo este o termo inicial dos juros, na forma da sentença/acórdão 

prolatado nos autos. Nesta toada, o cálculo da reclamada de Num. 896324 

reflete, na exatidão, os termos da condenação, sendo que o montante foi 

depositado em Num. 896326 e levantado em Num. 896333, estando quitado 

o débito. Posto isso, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO do reclamado e JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Por fim, DETERMINO que a Secretaria da Vara certifique a 

viabilidade de cadastrar a Sociedade WAMBIER, YAMASAKI, 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS, Registro OAB - Seccional Paraná, 

nº. 2049, nos termos solicitados em Num. 15770990, procedendo, na 
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sequência, a devida intimação deste comando judicial. Com o trânsito em 

julgado, PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA RESTITUIÇÃO À 

EXECUTADA DOS VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD, cujos dados 

bancários deverão ser informados, no prazo de cinco dias. Após, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001889-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANDRA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$59,53 com 

relação ao contrato 022926063. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

nem recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que 

nunca possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no um salário mínimo (NCPC, art. 81, 

§2º c/c artigo 55, caput da Lei nº 9.099/95), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 

de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PARADELLA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GERALDELLI GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006690-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GREICE KELLY PARADELLA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: APARECIDA GERALDELLI GONÇALVES 

Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a alegação de que foi alvo de 

publicação difamatória nas redes sociais (facebook), realizada pela 

reclamada, pugnando pela condenação desta em danos morais. A 

reclamada, por sua vez, confirma que realizou a publicação, porém aduz 

que o conteúdo constante nos textos apresentados via facebook não 

possuem caráter agressivo ou vexatório. No mais, realizou pedido 

contraposto de R$1.194,00, valor que a parte autora confessou dever 

para a reclamada (Num. 15934798). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, é incontroverso nos autos que a reclamada publicou em seu 

Facebook texto identificando a reclamante, na qual afirmou que ela estaria 

lhe devendo o valor de R$1.194,00, oriundos da compra de tupperware 

para realização de um bingo. É indene de dúvidas que tal publicação 

ofendeu a honra e a dignidade da autora, notadamente por ter sido 

realizada em rede social, sendo consabido que postagens desta natureza 

são facilmente propagadas, tomando proporções imensuráveis. Ademais, 

independente da efetiva existência do débito referido pela reclamada, é 

inquestionável a ilicitude da modalidade de cobrança efetuada. Nenhuma 

circunstância é capaz de legitimar a cobrança em rede social realizada, 

que expôs publicamente a condição de inadimplente da parte autora. Cabia 

à reclamante fazer uso dos meios adequados e legais de cobrança, 

ajuizando, se necessário, ação judicial. Nesta toada, nos termos do artigo 

5º, X, da CF, dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”, exatamente o caso 

dos autos. Da mesma forma, o artigo 186, do Código Civil, normatiza que 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. Devidamente comprovada a ofensa à honra e imagem 

da reclamante, esta deve sofrer a reparação correspondente. Sobre o 

tema: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA VIA REDES SOCIAIS – QUANTUM 

FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO –- SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que alega a 

reclamante que, em razão de dívida que possui junto reclamada, passou 

por situação constrangedora, sendo cobrada por meio de publicações 

(posts) públicas via redes sociais (Facebook). (...). 4. O art. 42 do Código 

de Defesa do Consumidor veda a exposição do consumidor inadimplente 

ao ridículo ou qualquer outro tipo de constrangimento ou ameaça para 

cobrança de dívida: ‘Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça.’ 5. Do dano moral: O dano moral, no 

presente caso resta configurado in re ipsa, que decorre do próprio fato 

ofensivo. Não se pode olvidar que a situação suportada pela reclamante, 

causa grande abalo emocional, além dos efeitos sociais – ante a 

publicidade da cobrança. (grifei) No caso em apreço é inegável o 

constrangimento que a reclamante foi exposta. (...) (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0022332-25.2015.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: FERNANDA 

DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 02.09.2016) CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA VEXATÓRIA. EXPOSIÇÃO DA 

SITUAÇÃO DA CONSUMIDORA A TERCEIRAS PESSOAS. CONDUTA 

ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

QUANTUM QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Primeiramente, é necessário 

dizer que por ter o juiz monocrático direto e próximo contato com as partes 

e testemunhas e como corolário do princípio da oralidade, de raiz 

constitucional (art. 98, I, da CF), somente em casos excepcionais, 

teratológicos, é que se admite que a Turma Recursal reavalie fatos. 

Ninguém melhor que o Juízo monocrático para valorar as provas 

produzidas em Primeiro Grau. 2. A decisão monocrática restou 

devidamente fundamentada. Vale lembrar que as provas têm como 

destinatário o juiz da causa, que deve apreciá-las livremente, formando 

seu convencimento a partir de todo o conjunto probatório. 3. No caso dos 

autos, vale ressaltar que, em que pese ser direito do credor cobrar seu 

crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o 

constrangimento sofrido em razão das mensagens enviadas aos amigos 

da autora, na tentativa de cobrança do crédito. Se após contato direto com 
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a devedora, o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve 

valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência na 

cobrança via mensagens enviadas aos amigos da recorrida, via 

‘facebook’. (grifei) Ademais, no caso dos autos, a situação do consumidor 

foi exposta a terceiras pessoas. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0014924-48.2013.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Pamela Dalle Grave 

Flores - J. 28.09.2015) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA EM REDE SOCIAL 

(FACEBOOK). OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE 

AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM R$ 2.000,00, MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. AS REDES 

SOCIAIS SÃO ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA 

OFENSAS, EXPOSIÇÃO E CONSTRANGIMENTO DE TERCEIROS. A 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE OBSERVAR E TEM COMO LIMITE O 

DIREITO DO OUTRO. EVENTUAIS DÍVIDAS DEVEM SER COBRADAS POR 

MEIOS LEGAIS E PRÓPRIOS, NÃO SENDO LÍCITA A CONDUTA DA RÉ QUE, 

CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ART. 42 DO CDC, EXPÔS A AUTORA 

DE MODO INDEVIDO E CONSTRANGEDOR JUSTAMENTE NO ESPAÇO EM 

QUE CONGREGA SEUS CONHECIDOS MAIS PRÓXIMOS. (grifei) RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS. Segunda Turma Recursal Cível, Recurso Cível Nº 

71007903701, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

05/09/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a natureza e 

o meio utilizado pela reclamada para a postagem (redes sociais); 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$4.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Quanto ao pedido contraposto, entendo 

que o mesmo também deve ser acolhido. Isso porque, a parte autora 

confirmou na inicial que, de fato, realizou a compra de produtos da 

requerida, no valor de R$1.194,00, valor este que, do mesmo modo, não 

foi impugnado pela autora quando da apresentação do pedido 

contraposto. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a contar do evento danoso, bem como 

julgar PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante a 

pagar à reclamada o valor de R$1.194,00 (mil cento e noventa e quatro 

reais), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir da citação. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO ANTONIO CAUMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002684-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: ELCIO ANTONIO CAUMO Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no 

valor de R$ 3.739,40, representada por ordens de serviço. A parte 

reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas ordens de 

serviço emitidas pela reclamada e juntadas aos autos. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$ 3.739,40, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116925 Nr: 7830-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIEL PEREIRA CARVALHO, Rg: 

033802292007-4, Filiação: Maria de Fatima Pereira de Carvalho e Antonio 

Lourenço Pereira de Araújo, data de nascimento: 23/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Caxias-MA, ajudante de secador, Telefone 66-9675-4277. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO PARA QUE COMPAREÇA PERANTE ESTA 

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL A FIM DE INFORMAR O 

NUMERO DE CONTA BANCARIA PARA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA..

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por 

sentença, de Josiel Pereira Carvalho, devidamente qualificado nos autos, 

em virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em 

abstrato do crime tipificado no artigo 306 c.c artigo 298, inciso III, ambos da 

Lei 9.503/97, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas 

na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino 

que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os 

Institutos de Identificação.Intime-se o acusado para apresentação de 

conta para a restituição da fiança de fls.28 por edital.Ciência ao 

MP.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DORACY SOARES DA 

SILVA, digitei.

Sorriso, 21 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 2041-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR DE SOUZA LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. CEZAR VIANA 

LUCENA PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 528.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 8004-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SILVESTRE DELALIBERA NOGUEIRA, 

VARLEY SOMINE DA SILVA, EVERTON LUIZ DE SOUZA, CLAUDEIR 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO, 

PARA QUE NO PRAZO DE10 DIAS APRESENTE OS MEMORIAIS FINAS 

NOS PRESENTES AUTOS EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO EVERTON LUIZ 

DE SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 416-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR BRUGNEROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. RODRIGO LUIZ GOBBI, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 131293 Nr: 6037-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELITO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 Vistos etc.

Ciente da prisão do reeducando na Comarca de Rio Pardo – RS, bem como 

de que se encontra preso na Penitenciária de Canos II, em Canoas-RS.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Canoas-RS, com a 

finalidade de realização de audiência de justificação, e solicitando 

anuência para que o reeducando possa cumprir o restante da pena 

naquela Comarca, bem como anuência para a remessa da presente 

Execução Penal.

Solicite-se ainda na CP a data correta do cumprimento da prisão do 

reeducando, devendo ser comunicado com a máxima urgência este Juízo.

Com as respostas, faça-se os autos conclusos.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137544 Nr: 9401-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Código nº. 137544

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal que visa a apurar a prática dos delitos previstos 

no art. 213, caput do Código Penal, em que figura como réu Valdir Alves 

Brandão.

Alegações orais das partes à audiência de fls. 115, pela absolvição do 

acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, haja vista as 

tentativas infrutíferas de localização da vítima.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Infere-se que o acusado teria supostamente constrangido mediante grave 

ameaça a praticar atos libidinosos com a vítima não localizada.

Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os 

ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas.

Destarte, superadas tais questões, passo a analisar a questão de fundo 

da demanda. Ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de 

circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que à 

fl. 115 o Parquet manifestou a desistência da vítima que não fora mais 

localizada para sua oitiva, o que corroborou com o pedido de absolvição 

do acusado por falta de provas, segundo a dicção do artigo 386, inciso VII 

do CPP.

Assim, com os depoimentos das testemunhas que trabalharam com as 

partes envolvidas no suposto fato, bem como a ausência da vítima nas 

audiências aprazadas, tenho que a falta de provas é motivo suficiente 

para a absolvição do acusado.

Diante do exposto, não vejo prejuízo em acolher a manifestação do 

Ministério Público.

Assim sendo, em virtude da situação excepcional do presente caso, sobre 

tudo o princípio da razoabilidade, prevista na Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o réu Valdir Alves 

Brandão, devidamente qualificado, da acusação da prática do delito 

previsto no artigo 213, Caput do Código Penal, fazendo-o com fundamento 

nas disposições do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

 Após o trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às 

anotações de praxe e baixas necessárias.

 Sem custas.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT.

Intimem-se e Cientifique o MP.

Sorriso/MT, em 13 de agosto de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196496 Nr: 7687-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo formulado por 

GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ.Intime-se o acusado na pessoa do 

advogado de defesa.No mais, acolho a cota do MPE de fls. 107/108, e 

converto o julgamento em diligências. Considerando o ofício de fl. 34 bem 

como o constante em fl. 120, intime-se pessoalmente o I. Sr. Ediel de 

Souza Castro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), informe 

acerca do laudo pericial de que trata o referido ofício, fazendo constar da 

intimação os dados essenciais para localização do laudo. Com a resposta, 

vistas ao MPE para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito 

e interesse. Às providências, cumpra-se.Sorriso/MT, em 19 de outubro de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162640 Nr: 10703-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SERRA, FRANCISCO DOS REIS 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, homologo desistência da testemunha Claudiney Pereira 

Braga.

 No mais, considerando o oficio 156/2018 – MP/1ªPJCRIM, em anexo, 

redesigno audiência de instrução para o dia 17 de abril de 2019 às 14:30 

horas.
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 Intimem-se as testemunhas de Defesa, bem como o acusado.

Intimem-se o MPE e Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159054 Nr: 8618-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR AUGUSTO CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Ação Penal nº 8618-69.2016.811.0040.

Código 159054.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Osmar Augusto Castro de Souza

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Osmar Augusto Castro de Souza, 

devidamente qualificado nos autos, com incurso no art. 157, §2º, incisos I 

e II do Código Penal.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“Noticiam os autos que, na data de 20 de julho de 2016, por volta de 19h, 

na Avenida Flamboyant, n°. 937, Bairro Jardim Aurora, nesta cidade e 

comarca de Sorriso-MT, o denunciado OSMAR AUGUSTO CASTRO DE 

SOUZA, agindo em concurso com indivíduo não identificado nos autos, 

subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça 

exercida com arma de fogo, 01 (uma) camionete Toyota Hillux, cor Branca, 

Placa QBS-9360, 01 (um) cordão de ouro com pingente, conforme auto de 

avaliação indireta, fls. 16, pertencentes à vítima Adriano Pereira da Silva.” 

DENÚNCIA, fls. 5/7.

Boletim de ocorrência, fls. 11/12, 24/27 e 29/30.

 Termos de Declaração da vítima Adriano Pereira da Silva – fls. 13/14 e 

Termo de Reconhecimento Fotográfico - fls. 15/17.

Auto de Avaliação Indireta, fl. 23.

Representação por Mandado de Prisão Preventiva, solicitado pelo Ilustre 

Delegado de Policia Judiciária Civil, Dr. Pablo Borges Rigo, fls. 32/36, em 

face do denunciado Osmar Augusto Castro de Souza. Prisão Preventiva 

decreta às fls. 37/39.

Relatório Policial, fls. 41/42.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2016, fl. 50.

Citação do acusado em 19 de dezembro de 2016, fls. 64/65v.

Resposta à acusação, fl. 68.

Termos de audiência de instrução, fls. 106/108.

Carta precatória de inquirição de testemunhas, fls. 140/144.

Alegações finais do Ministério Público, fls. 147/157, ratificadas na fl. 175, 

expondo que a materialidade e a autoria da infração penal de roubo 

qualificado, se encontram devidamente demonstradas. Mencionou que as 

provas produzidas no processo asseguram a participação do acusado na 

ação criminosa. Defendeu a aplicação das qualificadoras do delito, 

relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes. Pugnou pela 

condenação do réu, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 

2.º, inciso II, e § 2°-A, inciso I do Código Penal.

Carta precatória de interrogatório do acusado Osmar, fls. 170/174.

Alegações finais da defesa, fls. 178/181, por seu turno mencionou que 

existe inúmeras dúvidas quanto à autoria do crime, requerendo a 

absolvição do réu.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I - Da acusação concernente à prática do crime de roubo qualificado.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do boletim de ocorrência - fls. 11/12, 24/27 e 

29/30, do termo de reconhecimento de pessoa - fls. 15/17, auto de 

avaliação indireta – fl. 23 e relatório policial de fls. 41/42, que são 

corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano 

fático-probatório, a existência material de comportamento que importou na 

ação de subtração de 1 (uma) camionete Toyota Hilux e 1 (um) cordão de 

ouro com pingente.

De outro vértice, no que concerne à análise da autoria da infração penal, 

examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que, na data de 20 de julho de 2016, por volta das 19horas, 

na Avenida Flamboyant, n°. 937, Bairro Jardim Aurora, nesta urbe, o réu 

na companhia de terceiro não identificado, e mediante o emprego de grave 

ameaça, caracterizada pela utilização ostensiva de arma de fogo, com o 

intuito de, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, realizou a 

subtração de um veículo camionete Toyota Hillux, cor Branca, placa 

QBS-9360, e um cordão de ouro com pingente, pertencente à vítima 

Adriano Pereira da Silva.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona a 

possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da 

infração penal ao requerido Osmar Augusto Castro de Souza.

A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da vítima Adriano Augusto Castro de Souza, em Juízo (fls. 107/108), 

o qual mencionou que:

“(…) eu fui na locadora devolver um filme, quando eu estou voltando pra 

casa eu passei por eles em uma camionete branca, só que pra mim era 

normal, e daqui a pouco eles passaram por mim de novo, aliás eu passei 

por eles de novo, eu virei em uma rua, quando eu virei pra rua da minha 

casa de novo, ai passei novamente por eles, daí na hora que estou 

encostando na minha garagem eles chegaram e fecharam; (...); eles 

estavam com colete da polícia, falaram que era policial, que tinham 

roubado um carro igual ao meu e queriam me revistar, eu peguei e falei pra 

ele que não era ladrão, que morava naquela casa ali, ai quando eu abaixei 

um pouquinho o vidro ele pegou e colocou a pistola na minha cabeça; (...); 

falou que era um assalto, me chamou de vagabundo, de trouxa, me 

chamou de tudo quanto é nome, falou que eu era otário porque eu 

acreditava que qualquer um podia ser policial; (...); assim, eles me levaram, 

antes do Teles Pires tem uma entrada, eles entraram ali, pra me amarrar, 

não sei se só iam me amarrar ou me matar, porque falou a todo momento 

que ia me matar, entendeu, sei que quando estavam me amarrando com 

umas fita plástica, é me amordaçaram, chegaram dois rapazes pra pescar 

em uma moto, eles renderam também os rapazes, jogaram a moto no meio 

do mato, jogaram a chave fora, entendeu, amarraram eles também, e 

foram embora, e me avisou ainda, nos vamos passar um aparelho na 

camionete, se ela tiver rastreador volto aqui pra te matar, entendeu, ai eles 

saíram, ai um desses dois rapaz conseguiu se soltar e me soltou também, 

eu voltei correndo pra cidade pra pedir ajuda; (...); com dois rapazes; (...) 

não conheço, o pessoal foi pra pescar lá, e chegaram na hora que o 

pessoal estava me amarrando; (...); e amarraram eles; (...); acho que em 

Conquista D’Oeste lá em Rondônia, ai eles parecem que trouxeram pra 

Pontes e Lacerda; (...); DAS FOTOS QUE MANDARAM PRA MIM, EU 

RECONHECI; (...); nome eu não sei moça; (...); correto; (...); sim; (...); 

CARA, A FOTO QUE EU VI, É O CARA, NÃO É PARECIDO, É ELE, 

ENTENDEU?; (...); EU VI UMAS DUAS FOTOS, DUAS OU TRÊS FOTOS; 

(...); E SE EU VER ELES NA MINHA FRENTE EU RECONHEÇO NA HORA; 

(...); COMO QUE NÃO VOU LEMBRAR, OS CARAS CHEGARAM DE CARA 

LIMPA FALANDO QUE ERA POLICIAL; (...); O POLICIAL LÁ DE PONTES E 

LACERDA MANDOU FOTO PRA MIM, AI ESSE AI, ESSE É O QUE ESTAVA 

ME AMEAÇANDO COM A ARMA NA MINHA CABEÇA; (...); também eu vi 

foto, tem foto dele ai?; (...); ESSE AI!, ESSE AI FOI O QUE COLOCOU ... NA 

MINHA CABEÇA E FICOU ME AMEAÇANDO O TEMPO TODO, O OUTRO FOI 

DIRIGINDO MEU CARRO”. (sic).

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do teor das 

declarações que foram prestadas pela testemunha Ewanilson Godoi dos 

Santos (fls. 141/144), ouvida na etapa judicial:

“(...) a gente recebeu um pedido de apoio pelo rádio que eles estavam 

subindo a serra de Conquista D’Oeste, e avistaram duas camionetes; (...); 

isso, sendo que uma, a que estava na dianteira, a frente, parou na 

abordagem deles, a de trás manobrou e voltou pra trás, ai como que eles 

estavam em três, ele deixou um componente na primeira que parou, que 

não ofereceu resistência em tese, e seguiram atrás da outra, e pediram 

apoio para que a gente viessem de Nova Lacerda para ajudar na incursão, 

a gente chegando lá, estava um rapaz que não recordo o nome, 

juntamente com uma mulher de nome Cristiane; (...); ficamos nessa que 

parou, porque até então ele estava com o documento da camioneta, e que 
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a princípio em checagem não constava nada na hora ali do veículo, e falou 

que era de um patrão dele que é de Sapezal, que ele só veio ali na pista de 

pouso e ia embora, e depois ele falou que estava vindo de Campo Novo, ai 

então eu falei, já que o senhor não deve nada o senhor tranca o veículo, 

deixa o veículo ai, parado ai na beira da BR, na beira da estrada e vamos 

com a gente até encontrar o outro veículo mais pra frente, pra ver se o 

pessoal conseguiu abordar, ai a gente colocou eles no banco de trás da 

viatura e levamos, lá adiante o Sargento Sebastião já se encontrava 

parado na beira da estrada, e disseram pra nós, olha o camarada deixou a 

camionete descer na beira do barranco e pulou fora, e ele esta no meio do 

canavial ali, então a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer pra tirar 

ele daí, e ai a gente já deu voz de prisão pro pessoal, porque o cara ter 

pulado, alguma coisa era, e ai logo de imediato o rapaz confessou que 

eles tinham pego a camionete e estava trazendo; (...); é, isso, o pessoal 

falou que tinham pegado pra trazer, que tinha pegado pra trazer; (...); olha, 

já faz muito tempo, eu não sei dizer qual foi o qual ai dos dois ai; (...); sim, 

sim; (...); pegamos, pegamos os dois, porque daí, não se se esta 

constando ai que são dois e mais uma mulher; (...); sim, a prata, isso, o 

outro indivíduo era da branca, o que ele evadiu e abandou, manobrou e 

voltou pra trás; (..); isso, que ele entrou no canavial, e fizemos o cerco no 

canavial, e falamos pra ele que se ele saísse a gente estava ameaçando 

de tacar fogo pra ver se ele saia, e com muito custo, ele gritou, vou sair, 

faz nada não que vou sair, ai ele veio com a mão erguida caminhando em 

nossa direção, a gente abordou ele e fizemos a apreensão dele; (...); ele 

não quis falar, esse Jhoni não quis falar, foi o Osmar, muito custo ele 

abriu, ele e a senhora Cristiane, tinha uma mulher com o Osmar; (...); não 

sei dizer para o senhor, porque daí a partir daí quem assumiu foi o 

Comandante mesmo Sargento Sebastião; (...); não, não me recordo....; 

(...); olha, eu não sei dizer para o senhor especificamente, mais a gente 

tentou entrar em contato com um dos proprietários do veículo que foi 

tomado no assalto, o rapaz disse que tinha sido uma correntes, pingentes, 

só que ficou de confirmar posteriormente se era o mesmo dele, a gente 

falava com ele por foto, por via de aplicativo, então tinha que conformar 

certinho; (...); isso, isso, esse estava com ele, a gente tentou com o 

pessoal lá do município, entrou em contato pra confirmar se batia com os 

objetos roubados da vítima; (...); não sei dizer, a gente passou pra 

delegacia e ficou de confirmar posteriormente, porque só visualmente por 

foto é uma coisa, ai a vítima ver pessoalmente era; (...); não, sim, a 

princípio as características batiam com o que ele estava dizendo; (...); um 

pouco em cada, um pouco em cada, porque a gente chegou lá na ora da 

agitação ali do corre corre ali, tinha um pouco em uma mochila com a 

Cristiane e com esse Osmar e tinha uma outra mochila com o Jhoni; (...); 

não sei dizer para o senhor; (...); olha a gente é posteriormente ficou 

sabendo que ele tinha participado do ato, do roubo, que foi reconhecido 

como ele tinha participado sim; (...); não, a gente conversou na delegacia, 

na delegacia já tinha o boletim de ocorrência do roubo da camionete, a 

gente só tinha feito a recuperação do veículo”. (sic)

 D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, 

afigura-se imprescindível assinalar, por oportuno, que a exposição dos 

fatos apresentada pela vítima mostra-se extremamente coerente e 

verossímil, revelando contornos densos de plausibilidade e de 

credibilidade, na medida em que confirma, estreme de dúvidas, que o réu, 

na companhia de uma terceira pessoa não-identificada, desenvolveram 

comportamento com o propósito de realizar o ato de subtração, mediante o 

emprego de grave ameaça — com a consequência de que inexistem 

quaisquer motivos que possam retirar-lhe o atributo da confiança.

 Afora isso, desponta, como fator digno de destaque, também, que a vítima 

Adriano afirmou, de forma objetiva, circundado com segurança categórica, 

reconhecer, sem qualquer dúvida, o requerido Osmar Augusto Castro de 

Souza como o autor material da ação criminosa (termo de reconhecimento 

juntado nas fls. 15/17), bem como confirmado em Juízo.

Cita-se novamente trecho de seu depoimento:

“(...) A FOTO QUE EU VI, É O CARA, NÃO É PARECIDO, É ELE, ENTENDEU; 

(...); EU VI UMAS DUAS FOTOS, DUAS OU TRÊS FOTOS; (...); E SE EU 

VER ELES NA MINHA FRENTE EU RECONHEÇO NA HORA; (sic)

 O fato é que, e isso não se pode sonegar, não existem quaisquer 

elementos que possam tender a levar a desconfiar da versão veiculada 

por parte do ofendido.

Efetivamente, principalmente porque se trata de infração penal cometida 

de maneira oculta/clandestina, depreende-se, por inferência racional, que 

a prova exclusivamente subsumida no depoimento da vítima revela-se 

como a tônica, visto que esta espécie de delito é, na sua quase totalidade, 

consumada em circunstâncias e determinadas condições de lugar que, 

praticamente, impossibilitam a observação/assistência por parte de 

terceiros, de maneira que, a palavra da vítima passa a ganhar maior 

destaque e relevância, máxime se a versão apresentada possui arrimo 

nas demais provas produzidas.

A propósito, nesse pormenor, admitindo o depoimento da vítima, desde que 

em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada a 

inviabilidade de se admitir a versão apresentada pela defesa, como prova 

idônea/hábil para a prolação de decreto condenatório, colaciona-se, a 

título de ilustração, as seguintes decisões extraídas do repertório de 

jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas 

vão, de modo fragmentado, a seguir, transcritas:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE 

ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. ‘As declarações da vítima, apoiadas nos 

demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a 

presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo 

ante a palavra divergente do réu’ (HC n. 195.467/SP, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011). (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 190.219/DF, 6.ª Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis 

Junior, julgado em 06/10/2011).

“(…) 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações 

prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de 

prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos 

nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que 

sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido 

na hipótese. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 162.913/SP, 5.ª Turma, Relator: 

Ministro Jorge Mussi, julgado em 05/04/2011).

“(…) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, é de fundamental 

importância como elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em 

consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. 

(…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 144.729/DF, 6.ª Turma, Relator: Convocado 

Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Nessa toada, cumpre frisar, que não existe o mínimo de coerência na 

versão apresentada pelo réu, informando em seu interrogatório, que no dia 

do roubo, encontrava-se trabalhando em uma residência na cidade de 

Pontes e Lacerda, precisamente na residência do Sr. Enéias Abrantes, 

Escrivão da Policia Judiciária Civil da cidade de Pontes e Lacerda, vez que 

poderia ter arrolado como testemunha de defesa, por se tratar de pessoa 

de fácil localização, o que não foi feito pela defesa.

“(...) no dia dos fatos Meritíssimo, eu estava com o senhor Enéias 

Abrantes, escrivão de policia civil aqui desta cidade, eu estava prestando 

serviço para uma convivente dele, que era fazer a remoção dos imóveis, 

de um imóvel locado dela pra um outro imóvel, onde eu fiz tanto a mudança 

quanto a instalação de ar condicionados, que é a minha atividade que eu 

trabalho, e fiz esses procedimentos necessitados por eles dois, e ele até 

tem como provar o canhoto do cheque que ele efetuou o meu pagamento, 

bem como materiais de construção, material de construção Ribeiro na 

Marechal Rondon, onde a gente efetuou várias compras de materiais 

necessários lá nas instalações no novo imóvel;(...)”(sic)

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a palavra da 

vítima, coesa e segura ao apontar o requerido Osmar Augusto Castro de 

Souza como o indivíduo que deflagrou a ação criminosa; b) a ausência de 

plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte do réu e 

c) a localização da camionete da vítima com pessoa que vinha logo após o 

acusado, pessoa esta que inclusive foi condenada por roubo do veículo 

nos autos código 273916 da Comarca de Sinop-MT.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria das infrações penais. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu Osmar Augusto Castro 

de Souza.

No tocante à qualificadora do crime de roubo, relativa ao emprego de 

arma, o fato de que, malgrado não tenha sido concretizado ato de 

apreensão e a realização de perícia técnica, entendo que restou 
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demonstrado, à saciedade, o efetivo emprego de arma de fogo diante do 

depoimento da vítima. O emprego de arma de fogo tem aptidão para causar 

dano físico e intimidação e se trata de instrumento que tem o condão de 

promover a exasperação da reprimenda — e, tal assertiva pode ser 

colhida a partir do conteúdo do depoimento prestado pela vítima Adriano 

Pereira da Silva, tanto na DELPOL quanto em Juízo.

É que, como forma de dar-se vazão ao postulado do livre convencimento 

motivado [art. 93, inciso IX da CRFB/88; art. 155 e art. 381, ambos do 

Código de Processo Penal], ao pôr fim à celeuma estabelecida na relação 

processual, o intérprete deverá formar a convicção/opinião à luz de todo o 

acervo de subsídios probatórios produzidos, segundo o critério dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante livre apreciação do 

material probatório, pesando, no entanto, sob o seu costado o encargo de, 

ao expor a conclusão final, realizar a vinculação com fundamentação 

concreta.

 Nesse diapasão de ideias, denota-se que inexiste tarifação/setorização 

dos meios de prova e/ou fórmula restrita com o propósito de demonstrar 

determinados fatos (o quê, na realidade, se exige é tão somente a certeza 

moral, lastreada em elementos de convicção convincentes que tenham o 

condão de confirmarem, com segurança categórica, determinado fato 

empírico); todo meio de prova é admissível no processo, com a condição 

inflexível de que tenha sido produzido à luz do que dispõe o direito material 

e obtido por meios lícitos [art. 5.º, inciso LVI da CRFB/88; art. 155 do 

Código de Processo Penal].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e do Augusto Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – PRETENDIDA 

REVISÃO DA DOSIMETRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA ¬ CONSEQUÊNCIAS 

DO CRIME – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OUTRAS VETORAIS QUE 

REMANESCEM NEGATIVAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE 

ARMA DE FOGO – ARMAMENTO NÃO APREENDIDO OU PERICIADO – 

DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA SUA 

OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO NÃO DEMONSTRADA NO 

CONJUNTO PROBATÓRIO – ÔNUS DA DEFESA – RESTRIÇÃO DA 

LIERDADE CARACTERIZADA – REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação da pena-base no mínimo 

legal tem lugar somente se todas as circunstâncias judiciais forem 

favoráveis ao réu. O prejuízo patrimonial é característica própria do crime 

de roubo, de modo que somente o excesso comprovado nos autos 

autoriza exasperar a pena-base. A falta de apreensão ou da perícia na 

arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de roubo, 

competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado 

tratava-se de mero simulacro (TJ/MT, Ap 158499/2016).A manutenção das 

vítimas no veículo subtraído e seu posterior abandono em local ermo 

caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código 

Penal. “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de 

pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase 

da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis” – Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas-TJ/MT n. 32. (Ap 61376/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado 

no DJE 06/09/2018).

“(…) I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma 

empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que 

essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do 

instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, 

do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em 

especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência 

pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV Habeas 

corpus denegado” (STF - HC: 115519 DF, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-030 DIVULG 14-02-2013 PUBLIC 15-02-2013).

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 

prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da 

causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que 

a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios. (...)” 

(STF - HC: 94403 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

03/09/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013).

Com efeito, não obstante a ausência de apreensão e perícia da arma de 

fogo, a declaração da vítima Adriano, é suficiente para declarar a ameaça 

sofrida decorrida do emprego da arma de fogo, justificando-se a aplicação 

do inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Sob outro prisma de enfoque, no que tange ao concurso de pessoas 

como circunstância que qualifica a infração penal de roubo, deduz-se que 

o crime fora praticado mediante o concurso de pessoas. É que, segundo 

os informes produzidos no processo, máxime do conteúdo das 

declarações exteriorizadas por parte da vítima Adriano Pereira da Silva, 

depreende-se que o réu Osmar Augusto Castro de Souza 

arregimentou-se com terceira pessoa, comungaram esforços e unificaram 

propósitos, estreitando e atestando a existência de um liame subjetivo 

traçado entre eles, o quê atrai a incidência da circunstância qualificadora 

[art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal].

Cumpre frisar, ao final, que o réu tinha plena capacidade de entender o 

caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, podendo, igualmente, agir de modo diverso, o que 

caracteriza a sua culpabilidade penal.

 Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do requerido Osmar Augusto Castro de 

Souza ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração 

penal de roubo, circunstanciado em função do uso da arma de fogo e 

concurso de pessoas, chancelada no corpo do art. 157, § 2.º, inciso II, e 

§2°-A, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Osmar Augusto Castro de Souza, devidamente 

qualificado, pela prática da infração penal de roubo majorado em função 

do emprego da arma de fogo e concurso de pessoas, na forma prevista 

no art. 157, § 2.º, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Da Infração penal descrita no art. 157, §2º, inciso II, e §2.º-A, inciso I do 

Código Penal.

 No tocante aos antecedentes criminais, considero que os registros 

indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não deve 

ser considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus 

antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, 

obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável 

aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus 

antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que 

resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Os motivos e as consequências do crime não ultrapassaram os limites 

normais do tipo, visto que a camionete foi localizada, e notadamente não 

devem gerar anotações desfavoráveis, pois não houve maiores prejuízos 

patrimoniais à vítima.

Já às circunstâncias do crime aqui apurado estão ainda a demonstrar não 

apenas extrema ousadia, se fazendo passar por policiais, visto que 

trajavam colete da polícia, como, também, intensidade dolosa em grau 

enorme. O crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo o acusado 

sido acompanhado de terceira pessoa não identificada, tudo isso 

demonstrando intensa premeditação.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada 

mediante o emprego de grave ameaça e abandono da vítima, à noite, 

amordaçada e amarrada, em local de mata, distante da cidade de Sorriso, 

nas margens do Rio Teles Pires, de forma a caracterizar excessos de 

violência desproporcionais, com intensa intimidação da vítima, visto que 

verbalizava ameaça de morte, e neste passo, entendo que as 

circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade 

de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal 

modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente 

justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração 

negativa das operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a 
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PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar 

que em função da existência de um executivo de pena (cód. Apolo n.º 

98608 – Campo Novo dos Parecis/MT, o réu deve ser cominado o atributo 

de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de 

concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena 

fixada na razão de 01 (um) ano ficando a pena provisória no patamar de 

08 (oito) anos de reclusão.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não vislumbro 

causas de diminuição da pena. Com efeito, consoante se extrai dos autos, 

a infração penal foi praticada mediante uso de arma de fogo, pelo que 

aumento a pena em 2/3 (ou 5 anos e 1 mês e 10 dias). Dessa forma, fica a 

pena definitiva fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

[art. 157, § 2.º, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 60 (sessenta) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 3.º do Código Penal, levando-se por linha de 

estima a ideia de que a atividade criminosa compreendeu a prática de 

infração penal executada em contexto que revela o emprego de arma de 

fogo e concurso de pessoas, sendo que esta a pena-base distanciou-se, 

sob o ponto de vista quantitativo, do patamar mínimo, devido a 

consideração de operadoras judiciais desfavoráveis, ESTABELEÇO, para 

efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime FECHADO, 

inicial.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade. A uma 

porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que 

deram sustentáculo à manutenção do acusado provisoriamente segregado 

(com o propósito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em 

função reiteração criminosa), até o presente momento, manteve-se 

íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do 

contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos 

de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia 

de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da 

prisão do acusado. A duas porque o réu permaneceu preso durante toda 

a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa 

etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja 

agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso 

interposto em seu benefício em liberdade.

IV – Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais podendo ser 

concedidos o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de 

execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e 

§ 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

 Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, em 19 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189939 Nr: 4078-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DOS SANTOS MARIANO, ADRIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LENOAR 

MARTINS, para devolução dos autos nº 4078-07.2018.811.0040, Protocolo 

189939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188286 Nr: 3093-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LISANI SPANIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LENOAR 

MARTINS, para devolução dos autos nº 3093-38.2018.811.0040, Protocolo 

188286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148787 Nr: 3476-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALISSON OLIVEIRA DA SILVA, Rg: 

24499323, Filiação: Angela Maria Oliveira da Silva e Edmilson Gonçalves, 

data de nascimento: 04/08/1997, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Walisson Oliveira da Silva, devidamente qualificado, pela 

prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma 

prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006;Passo, portanto, como 

forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção 

penal a ser infligida ao requerido.I. Da Aplicação da Pena Privativa de 

Liberdade e da Pena de Multa.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do 

documento juntados nos autos, que referem à existência de ação penal, 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do 

crime, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), 

às consequências, aos motivos do crime e sua conduta social, penso que 

tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao 

requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.Por outro aspecto, de suma importância 

destacar que a personalidade do agente desponta em grau elevado. É 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 245 de 904



que, o acusado mesmo sendo agraciado com o benefício da liberdade 

provisória (fls. 82/84), deixou de cumprir as condições impostas, tendo 

sua prisão preventiva decretada (fl. 106). Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. Feito 

isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Denota-se que o agente, na 

época em que os fatos se aperfeiçoaram, ostentava 18 (dezoito) anos de 

idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e 

caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se 

encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. De outro 

vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes. Por 

conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

atenuante, diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da 

incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 05 

(cinco) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da 

ausência de causa de diminuição e aumento da pena. Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, 

que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu.II. Da 

Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos.A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em 

conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, 

alínea ‘b’ do Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos 

previstos na norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o 

mesmo raciocínio ser feito no que pertine a suspensão condicional da 

pena [art. 77 do Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais 

benefícios nessas circunstâncias seria absolutamente incompatível com a 

conduta protagonizada pelo acusado.III. Da Análise da Possibilidade do 

Réu Apelar em Regime de Liberdade.Concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade, exceto se por outro motivo estiver preso, devido à ausência de 

ressonância nas situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, 

de modo que não desponta como medida recomendada o recolhimento do 

requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Penal].IV. Das Demais Providências.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ter sido 

assistido pela Defensoria Pública. DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida e demais utensílios relacionados ao tráfico de 

entorpecentes, [artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à 

Delegacia Municipal de Sorriso e autoridade policial para o cumprimento da 

incineração com urgência.Oficie-se à Diretoria do Foro para encaminhar 

os demais objetos da certidão de fl. 41 para destruição.Confirmada a 

sentença em 2ª Instância:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 19 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156155 Nr: 7070-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, jiuvani leal - 

OAB:24645/O, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Carta Precatória n.º 7070-09.2016.811.0040 (Código 156155)

VISTO/MV.

Destarte, considerando o parquet logrou êxito na localização da vítima, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018 às 

15:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158352 Nr: 8234-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER NETO LOPES PINTO - 

OAB:11055

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/12/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 93/96: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181971 Nr: 10276-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/12/2018, com início às 14h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 46/49: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 
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arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 425-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169811 Nr: 3262-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 3262-59.2017.811.0040 (Código 169811)

 VISTO/KP.

Chamo feito à ordem para alterar a data da audiência anteriormente 

aprazada (fls. 104/107), para o dia 21/03/2019 às 17:15min.

Intimem-se todos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185069 Nr: 927-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE - 

OAB:7679

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/12/2018, com início às 16h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 103/106: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138475 Nr: 9893-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ADALBERTO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128593 Nr: 4541-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS, 

CLODOALDO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: célio reis de oliveira - 

OAB:11265

 Processo: 4541-51.2015.811.0040 (Código 128593)

VISTOS/KP

Considerando que o feito encontra-se paralisado aguardando alegações 

finais do advogado Dr. Célio Reis de Oliveira patrono dos réus VOLMIR 

RODRIGUES DOS SANTOS e CLODOARDO INACIO DA SILVA desde o dia 

10/09/2018, ante a desídia do nobre causídico abro vistas novamente para 

que este apresente alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Destarte, não apresentando as alegações finais deve a Gestora Judicial 

certificar nos autos, comunicar a desídia à OAB bem como intimar o réu 

para constituir novo patrono ou informar se deseja ser assistido pela DPE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155657 Nr: 6783-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON WILLQUER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/12/2018, com início às 16h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 68/71: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102977 Nr: 5945-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 247 de 904



 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Processo: 5945-11.2013.811.0040 (Código 102977) Vistos/KP. Trata-se 

de ação penal em que o acusado fora condenado a 03 (três) meses de 

detenção, nas penas do art.129, § 9°, do CP (fls. 135/143). O Ministério 

Público perquiriu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

(fl. 172/174). É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Dispõe o 

art.110, §1º, do CP, que a prescrição, após a sentença condenatória com 

trânsito em julgado, regula-se pela pena aplicada, de forma a se utilizar 

como parâmetro os limites definidos no art.109, também do Código Penal. 

Por outro lado, o art.61, do CPP, aponta que “em qualquer fase do 

processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo 

de ofício.” Destarte, a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade 

intercorrente também chamada de superveniente, posterior ou 

subsequente, regula-se pela pena em concreto, havendo sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a acusação, contando-se o 

prazo para frente, a partir da publicação da sentença, bastando a entrega 

dos autos em cartório, segundo Cleber Masson, até o trânsito em julgado 

para a defesa, ou seja, para ambas as partes. E no caso em concreto, 

está prescrita a pretensão punitiva estatal, pois entre a data do marco 

interruptivo, ou termo inicial, 10/11/14 (fl.135/143) até a data atual 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos, tempo superior aquele fixado 

como paradigma no art.109, VI, do CP, levando-se em consideração que 

as penas prescrevem para o crime (art.119, do CP), e que não houve 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva, sem que o recurso interposto 

pela defesa (fls. 150/151) tenha sido julgado até o momento. Por todo o 

exposto, com lastro no art.107, IV, do CP, DECLARO EXTINTA a pretensão 

punitiva estatal em razão da prescrição. Ciência ao MPE e a DPE. Após, 

arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de praxe. De 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185069 Nr: 927-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE - 

OAB:7679

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, para juntar, nos autos, 

procuração competente, para defender os interesses do réu.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143424 Nr: 488-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GILSON LOPES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 488-90.2016.811.0040 (Código 143424)

VISTOS/KP

Considerando certidões de fls. 71, resta por prejudicada à audiência 

anteriormente aprazada, deste modo abra-se vistas dos autos ao parquet.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que considerando a certidão de fls. 325, a qual a ré 

manifesta seu desejo em recorrer da sentença, procedo a INTIMAÇÃO da 

defesa a fm de apresentar o devido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 190794 Nr: 4605-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Processo: 4605-56.2018.811.0040 Código 190794

VISTOS/KP

Trata-se pedido De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

VALDIR ZEFERINO.

Cumpra-se na integralidade decisão de fl. 227 devendo a restituição dos 

valores em espécie ser feito através de depósito em conta constante às 

fls. 229, bem como restituía o aparelho celular na pessoa do patrono do 

réu, mediante termo de entrega.

De outro modo, abra-se vistas dos autos a defesa pelo prazo de 10 (dez) 

dias para que querendo ofereça perguntas destinadas as vitimas que 

serão realizadas pela psicóloga especializada deste Juízo.

 Após volte concluso.

Intimem-se todos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158615 Nr: 8358-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão de fls. 106/107, o qual o 

réu pretende recorrer, IMPULSIONO o presente para INTIMAÇÃO de seu 

patrono a fim de apresentar suas razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1435-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Vistas dos autos ao MPE.

3- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 
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fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 3241-83.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN JOSE DE ASSIS - 

OAB:27269, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Vistas ao MPE.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 190794 Nr: 4605-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da decisão de fls. 

238, em todo o seu teor: "Processo: 4605-56.2018.811.0040 Código 

190794 VISTOS/KPTrata-se pedido De Restituição De Coisa Apreendida 

formulado por VALDIR ZEFERINO.Cumpra-se na integralidade decisão de 

fl. 227 devendo a restituição dos valores em espécie ser feito através de 

depósito em conta constante às fls. 229, bem como restituía o aparelho 

celular na pessoa do patrono do réu, mediante termo de entrega.De outro 

modo, abra-se vistas dos autos a defesa pelo prazo de 10 (dez) dias para 

que querendo ofereça perguntas destinadas as vitimas que serão 

realizadas pela psicóloga especializada deste Juízo. Após volte 

concluso.Intimem-se todos.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito"

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284476 Nr: 12653-56.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMARA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. BARROS EIRELI, BEST OPTION VIAGENS 

E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Marin - 

OAB:141.662/SP, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - 

OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI - OAB:25224/O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 124/189, oferecida pela parte 

W. P. Barros Eireli, e a de fls. 190/206, oferecida por Best Option Viagens 

e Turismo Ltda., são tempestivas. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

impugná-las, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282825 Nr: 11342-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO JARDIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.A par disso, consoante o 

disposto no artigo 331 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I- a ocorrência do sinistro automobilístico; II- se há 

invalidez permanente; III- se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV- se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V- se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI- se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual).No ponto, 

vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a 

esclarecer os pontos controvertidos.Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, 

razão por que nomeio médico perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753, Estrada da Guarita, Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de 

Setembro, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, 

FIXANDO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para a parte demandada depositar os honorários periciais. Afinal, a 

parte demandada requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 

80-verso).Uma vez depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar 

data, hora e local para o início da perícia, encaminhando os quesitos 

apresentados pelas partes e as questões fáticas/jurídicas (para serem 

respondidas como quesitos do Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às 

partes.Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265206 Nr: 28592-13.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS PATRICIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora, razão por 

que JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, razão 

por que TORNO DEFINITIVA a liminar de fls. 59/61-verso, bem como 

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00 a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária a partir da prolação da 

sentença.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado da sentença, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148607 Nr: 8511-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA MESSIAS TADIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 246-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 275, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória de fl. 279 a ser 

distribuída na comarca de Sapezal, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283 Nr: 145-16.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. ORSO LTDA, JOEL ANTONIO ORSO, 

CIRNE PEDRO ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, 

ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Dessa feita, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, com base no 

disposto no inciso I do artigo 313 do CPC.(...)Posto isso, INTIME-SE a parte 

exequente, na forma do artigo 688, inciso I, do CPC, para que, no prazo 60 

dias, promova a sucessão “causa mortis”, com a juntada das certidões de 

óbito, indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso 

inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, sob pena de extinção anômala.Em havendo 

manifestação e indicação de inventariante ou dos herdeiros do espólio, 

CITE-SE a parte contrária na forma do artigo 690 do CPC, sendo que para 

que os sucessores se façam representar no feito, deverão constituir 

advogado, sob pena de prosseguir à sua revelia.Nada impede que os 

próprios herdeiros/espólio promovam a habilitação espontânea nos autos, 

quando a parte autora deverá ser intimada para manifestar no prazo de 05 

dias.Caso não haja irresignação, após a respectiva citação pessoal ou 

intimação, desde já DEFIRO o pedido de sucessão “causa mortis”, 

promovendo-se a alteração na distribuição e autuação.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 59-verso, 

diante da certidão de fl. 65, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 246-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de intimação de fl. 281.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212482 Nr: 4112-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNALDO DA COSTA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários da parte requerida para levantamento dos valores depositados 

em juízo. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte requerida para que informe nos autos os 

dados bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221965 Nr: 11664-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 216/217, 

diante da certidão de fl. 219, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114929 Nr: 5059-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: L. A. B. COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ FIDELIS - 

OAB:9033-E, CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, 

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1398, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar os quesitos e indicar assistente técnico, bem como para que a 

parte demandada manifeste sobre a proposta de honorários de fls. 

1402/1404, caso em que, se não discordar, deverá depositá-los em Juízo 

no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 4531-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZIMEIRE VIEIRA CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

arte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca das 

petições da requerida de fls. 115/148 e fls. 149/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 6540-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL PEREIRA VIEIRA, DORIVAL 

GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL PERETTI PAVESI - 

OAB:OAB/PR 72.007

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

264/264-verso, diante da juntada da certidão de óbito à fl. 276-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para promover a sucessão 

processual, na forma do artigo 688, inciso I, do CPC, no prazo 60 dias, 

indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente 

inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo 

de nomeação, além da qualificação e endereço, se existente inventário em 

curso, sob pena de extinção anômala.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105509 Nr: 4261-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DANTAS FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 286 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que não fora diligenciado em todos os endereços 

apontado nos autos.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 268.

Logo, tendo em conta que as correspondências encaminhadas aos 

demandados Almirce de Carvalho Galvão e seu esposo Rubens Onofre 

Galvão, Alba Carvalho Martins e seu esposo José Teodoro Martins 

Blasques, foram expedidas com endereços diversos daqueles informados 

na decisão de fls. 210/213, como se vê nas correspondências de fls. 

266/267 e 273/274, PROMOVA-SE a citação dos aludidos demandados, 

nos endereços indicado na decisão fls. 210/213, quais sejam: (a) Almirce 

de Carvalho Galvão e seu esposo Rubens Onofre Galvão: Avenida 

Senador Filinto Müller, n. 1.591, Edifício Anita Malfatti, Apartamento 1.102, 

Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, e (b) Alba Carvalho Martins e seu esposo 

José Teodoro Martins Blasques: Rua 15, n. 28, Bairro Centro, Matupá/MT.

Em relação aos demandados Adilellis de Carvalho e sua esposa 

Hernivalda Maria de Oliveira, uma vez que as correspondências 

encaminhadas retornaram com a informação “ausente” (fls. 262, 263, 277, 

278 e 281), DEPREQUE-SE a citação pessoal, no endereço constante nas 

referidas correspondências, qual seja: Rua Alísios, n. 145, Residencial 

Jardins, Casa 14, Bairro Bom Clima, Cuiabá/MT.

Por fim, AGUARDE-SE o esgotamento das diligências de citação de todos 

os demandados, mormente para que, se for o caso, se promova a citação 

por edital de todos em uma única oportunidade.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288790 Nr: 16112-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELLA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 103, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

CITAR a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob 

pena de revelia, devendo, no mesmo prazo, promover a juntada dos 

contratos indicados à fl. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, vale dizer que, compulsando os autos, verifica-se que já 

foram promovidas buscas com a intenção de localizar o executado (fls. 

28/33), inclusive, nos sistemas BACENJUD (fls. 29/30), RENAJUD (fl. 31) e 

INFOJUD (fl. 32/33).

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Depois, é possível verificar, ainda, que pende de cumprimento a carta 

precatória a ser distribuída na Comarca de Brasnorte/MT (fl. 36) e o 

mandado de citação de fl. 34, conforme certidões de fls. 40 e 41.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

promover o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fl. 35, bem como (b) retirar a carta precatória de fl. 36, 

comprovando nos autos a sua distribuição, conforme certidão de fl. 71.

Com a efetivação das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 46 foi devolvida 

pelo Correio com informação de “Desconhecido” (fls. 47), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193125 Nr: 9435-25.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDISON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108101 Nr: 6766-43.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER, DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, 

HIDROTÉNICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:133127/SP, ANDRÉA RIBEIRO 

MOREIRA - OAB:14.471 OAB/DF, ANTONIO VALDIR UBEDA LAMERA - 

OAB:60671/SP, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA FERNANDEZ - 

OAB:100381/RJ, CLAUDIA RAQUEL PRISZKULNIK TUNKEL - 

OAB:125275/SP, FLÁVIA ALVES GIMENEZ VILLANI - OAB:252.843 OAB 

/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RENATA 

LANCELLOTI ZUCCARO - OAB:233.068 OAB/SP, SIMONE 

GRANDINETTI MITRE - OAB:182685/SP, WILLIAM AKIRA MINAMI - 

OAB:240.330 OAB/SP

 Vistos.

INTIMEM-SE, derradeiramente, as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentarem o acordo com a chancela original dos advogados (e não 

mera cópia reprográfica).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 156 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 13285-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Becker de Assis Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 271-verso, PROMOVA-SE a citação 

do demandado Salvador Pereira Guerra Filho, no endereço indicado às fls. 

56 e 266, qual seja: Rua Governador José Frageli, n. 205, Bairro: Campo 

Velho, Cuiabá/MT, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, 

CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC. 

Ademais, a citação poderá ser realizada em finais de semana, conforme o 

artigo 212, § 2º, do CPC.

Em relação ao pleito de decretação de revelia das requeridas Maria Helena 

Guerra Estevez, Maria Aparecida Guerra Marques e Erenir Nunes Guerra, 

não há o que se falar em revelia, ao menos neste momento, haja vista que 

ainda não se aperfeiçoou a citação de todos os demandados.

Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pleito em questão.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 7756-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO POLO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO ingressou com a presente demanda em face de RICARDO 

POLO ROTILLI, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 50/51).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 50/51, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 50/51, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Honorários advocatícios conforme acordado.

Considerando que o prazo previsto para o pagamento da dívida já 

transcorreu (30/09/2018 – fl. 50), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143649 Nr: 3189-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCIA REGINA TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO, para devolução dos autos nº 3189-18.2012.811.0055, 

Protocolo 143649, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278455 Nr: 7754-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO IVO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que fora juntado minuta de acordo às fls. 61/63, 

onde pugna-se pelo cancelamento da audiência que fora designada para o 

dia 23 de outubro de 2018 (fl. 62 - “9º”), SUSPENDO a audiência ora 

designada.No mais, o acordo de fls. 61/63 fora assinado pelo autor, pelo 

digno advogado das parte autora, com poderes para transigir à fl. 13, e 

pelo digno advogado da parte demandada, também com poderes para 

transigir à fl. 60.No entanto, a assinatura do digno advogado da parte 

demandada é mera cópia reprográfica.Sobre tal situação, já se decidiu 

que:(...)Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste a 

chancela original da parte demandada.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A decisão de fls. 1.236/1.241 já definia os atos seguintes. Porém, como 
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se fez conclusão, aproveita-se para auxiliar a Secretaria de Vara diante 

das petições e manifestações que se seguiram.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) Em relação à petição e documentos de fls. 1.246/1.248, CUMPRA-SE o 

item VII de fl. 1.112-verso.

II-) Em relação à manifestação de fls. 1.249/1.250, CUMPRA-SE o item X de 

fl. 1.241.

III-) Em relação à manifestação de fl. 1.252, CUMPRA-SE o item VI de fl. 

1.241.

IV-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a sociedade empresária 

recuperanda manifestou no prazo assinalado no item III de fl. 1.240-verso. 

Após, no mesmo prazo, INTIME-SE o Administrador Judicial. Por fim, AO 

MPE.

V-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o cumprimento integral do ato judicial 

de fls. 1.236/1.241.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 151.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287701 Nr: 15365-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO 

FRANÇA - OAB:22.153

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 51.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 13335-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 97.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285175 Nr: 13217-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 88.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 2381-33.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, Geandre Bucair 

Santos - OAB:7722, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Dessa feita, considerando o desinteresse do credor com preferência em 

promover a habilitação do seu crédito nos vertentes autos, DEFIRO o pleito 

de fls. 504/504-verso e de fl. 510.Logo, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

parte exequente do valor depositados nos autos, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No mais, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo apresentado pela 

parte exequente à fl. 505, valendo o silêncio como concordância.Sem 

prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141160 Nr: 486-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JORGE ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE JOHN - OAB:OAB/MT 

12.756, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, SUZAN FERNANDES COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 

dias, manifeste sobre a impugnação apresentada às fls. 238/239, com a 

devida fundamentação, sendo que, ratificando ou retificando o cálculo, 

deverá atualizá-lo até os dias atuais, inclusive, com o decote do valor 

depositado às fls. 240/241.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que deverão, 

ainda, pugnarem o que entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180668 Nr: 22607-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MOREIRA SOUZA, MARCIA MOREIRA DE 
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SOUZA, LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084

 Vistos.De início, em que pese a manifestação do Banco demandado às 

fls. 120/121-verso e a juntada do extrato de fl. 122, o documento que se 

pretende a exibição é a apólice de seguro de n. 224112, proposta n. 

56498520, de modo que o aludido extrato de fl. 122 juntado pela instituição 

bancária não cumpre com a obrigação proveniente dos vertentes 

autos.Logo, DEFIRO o pleito incrustado no item “a” de fl. 117. Para tanto, 

PROMOVA-SE a busca e apreensão da apólice de seguro de n. 224112, 

proposta n. 56498520, como requerido. Por outro lado, no que tange ao 

pleito de aplicação da presunção de veracidade, a verdade é que, no 

vertente caso, não é cabível a sua aplicação.Aliás, o Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu:(...)A propósito:

(...)Dessa feita, considerando que a vertente demanda se trata de 

cumprimento de sentença prolatada em ação cautelar de exibição de 

documentos, a medida cabível é a busca e apreensão do documento que 

se pretende ver exibido.Posto isso, INDEFIRO o pedido incrustado no item 

“b” de fl. 117.EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 4397-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO CALÇADOS LTDA, ITELMAR ALVES 

DA ROCHA, NORMA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 146/148, nos 

termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a 

parte executada será nomeada depositária fiel do bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem 

indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Goiânia/GO.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144485 Nr: 4097-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o Sr. Oficial de Justiça se 

dirija até o endereço indicado no mandado de fl. 171, exatamente como 

requerido (fl. 174), a fim de constatar se o veículo placa OBF-7938 é da 

executada, oportunidade em que deverá, ainda, intimá-la para que indique 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, 

inciso V e parágrafo único, do CPC.Caso constatado, PROMOVA-SE a 

penhora, avaliação e depósito, em favor da parte executada, do aludido 

veículo placa OBF-7938. Em havendo, na oportunidade, indicação de outro 

bem, da mesma forma, PROMOVA-SE a sua penhora, avaliação e 

depósito.No ponto, vale frisar que, conforme o artigo 844 do CPC, “para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente 

providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial”. Logo, a averbação nos 

cadastros do DETRAN independe de intervenção do Juízo, tratando-se de 

faculdade processual da parte.Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a avaliação, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte 

exequente deverá indicar a forma de expropriação e conforme o caso, 

indicar o leiloeiro público, além de apresentar o cálculo atualizado da 

dívida.Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.Se for o 

caso, PROMOVA a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC.Em caso de não localização do 

veículo e/ou impossibilidade de penhora de quaisquer bens, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o prosseguimento da vertente execução, juntando, ainda, o 

cálculo atualizado da dívida, com a inclusão da multa de 10% sobre o valor 

atualizado do débito executado(...).ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184750 Nr: 2497-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA, BENEDITA MONICA LEMES, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Logo, como não se depara com qualquer irresignação, HOMOLOGO o 

auto de avaliação de fls. 191-verso/192.No mais, intimada para manifestar 

acerca do cálculo da dívida apresentado pela parte exequente (fls. 

196/197), a parte executada deixou transcorrer “in albis” o prazo 

assinalado, como revela a certidão de fl. 201.Dessa feita, como não há 

qualquer impugnação quanto ao cálculo, HOMOLOGO o cálculo da dívida 

de fls. 196/197.Bem por isso, como requerido à fl. 195, DETERMINO que 

seja realizada a alienação do bem penhorado, observando as seguintes 

balizas:(...)EXPEÇA-SE o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289871 Nr: 16954-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Alves dos Santos, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PATRICIA MARQUES SHIDA, 

SANDRO CARODOSO TEREZINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconhecendo a inidoneidade da via eleita, INDEFIRO a petição 

inicial, na forma do artigo 330, inciso III, do CPC, razão porque JULGO 

EXTINTA a demanda sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 17170-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146/MT

 Vistos.

Diante do noticiado às fls. 447/453-verso, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282778 Nr: 11290-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSI, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):de TERCEIRO INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos autos e a 

seguir trnascrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da Sra. Elena Pereira dos Santos, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

III – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Edite Pereira dos Santos Ildebrando, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153367 Nr: 2029-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do ofício retro, NOMEIO o médico Dr. ELI AMBRÓSIO DO 

NASCIMENTO – CRM/MT 5112, para que proceda com a perícia no 

Interditando Sr. Carlos Humberto dos Santos.

Para tanto, determino:

1 - Intime-se o médico acima mencionado da presente nomeação, bem 

como para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, data e horário para 

realização do exame e avaliação do grau de incapacidade do interditando, 

nos termos do art. 753 do CPC.

2 - Com a informação nos autos, intimem-se as partes para que 

compareçam na data, hora e local, designado pelo médico acima nomeado.

3 - O perito deverá responder aos seguintes quesitos deste juízo que 

seguem abaixo, e os constantes nos autos:

a) Se o interditando sofre de anomalia física, psíquica, mental ou motora?

b) Em caso positivo, se ele tem capacidade para reger sua pessoa e seus 

bens nos atos da vida civil?

 c) Se é possível, Sr. Perito declinar qual tipo de doença, que acomete o 

interditando, dentro da classificação C.I.D.?

d) Se a anomalia ou doença é de caráter transitório, duradouro ou 

permanente?

e) Se em razão da anomalia ou doença, pode o interditando exprimir com 

clareza sua vontade?

4 - Consigno que o laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da efetivação do exame médico.

5 - Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abro vista ao Minsitério Público para manifestação.

Consigo que deverá ser encaminhada cópia do ofício retro de fl. 127 

juntamente com o mandado de intimação do perito.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53184 Nr: 2845-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDMDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE, VAdS, NMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Em atenção a manifestação ministerial de fl. 284, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos 

documentos comprobatórios no que diz respeito ao cumprimento da 

obrigação exequenda.

Após, abro vista ao Ministério Público, em seguida, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144631 Nr: 4259-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDS, LMDS, LMDS, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCIMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 
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a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104285 Nr: 3097-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHRP, BHRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT

 Certifico que, procedo à intimação da Exequente para manifestar quanto à 

manifestação de fls. 328/357.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201237 Nr: 15690-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, RDS, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte exequente aportou 

petitório à fl. 59, pugnando pela manutenção da ordem de prisão em 

desfavor do executado, bem como a realização de busca de bens e 

valores, consulta INSS e Caixa Econômica Federal e, ainda, bloqueio na 

conta salário e FGTS.

Todavia, insta consignar que a presente demanda tramita sob o 

procedimento do art. 528 do CPC (coação física), motivo pelo qual não há 

que se falar em busca de bens e valores, uma vez que os respectivos 

pleitos não são compatíveis com o rito em questão.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de busca de bens e valores, levando em 

consideração que o presente feito segue o rito do artigo 528 e seguintes 

do CPC.

Outrossim, tendo em vista a expedição de mandado de prisão em desfavor 

do executado, aguarde-se o seu devido cumprimento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280272 Nr: 9176-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos tombados 

sob o Código nº 275121, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 109081 Nr: 7734-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODM, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 135, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153784 Nr: 2441-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, VFM, LADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório de fls. 65/71, proceda-se com a atualização do 

débito executado.

Após, venham-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195960 Nr: 11613-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDA, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 71, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195961 Nr: 11615-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDA, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 73, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137339 Nr: 11330-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIHDS, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 257 de 904



OAB:, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 94, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195233 Nr: 11034-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEPDF, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, Willian Nascimento Fonseca - 

OAB:17827/MT

 Vistos.

Em análise dos autos, verifico a inexistência do número do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF do executado, restando este juízo impossibilitado de 

realizar consultas nos sistemas com relação a busca de valores via 

BacenJud.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, por intermédio de sua 

procuradora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos o 

número do CPF do executado para a realização das referidas consultas.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 2750-80.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DE FÁTIMA ZITKOSKI DAMAS, JHONATAN 

CEZAR ZITKOSKI DAMAS, DIOGO VINICIUS ZITKOSKI DAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO DAMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, juntar aos autos a guia da expedição da carta 

de adjudicação/formal de partilha sendo uma páginas e posteriormente 

comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirá-la, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128733 Nr: 7623-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDO, TDOM, BDOM, GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiane Agnes Detoffol Paim 

- OAB:OAB/MT 25.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 235, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133102 Nr: 11307-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Em análise do requerimento formulado às fls. 323/344 vejo que não se 

trata de cumprimento de sentença e, sim apenas mero pedido de 

expedição de formal de partilha o que até a presente data não restou 

expedido nos autos.

Posto isso, expeça-se o competente formal de partilha, nos termos da 

sentença proferida às fls. 51/52.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 6240-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos a parte executada informa que 

procedeu com a transferência da propriedade do imóvel partilhado, 

satisfazendo integralmente a obrigação (fls. 200/202).

Instada a manifestar-se, a parte exequente manifesta concordância com a 

transferência do imóvel, pugnando pela extinção do presente feito (fl. 

205).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157505 Nr: 6103-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP, EBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 200, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19152 Nr: 2007-46.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 Deste modo, considerando que a parte exequente reside no município de 

Campo Novo do Parecis/MT, devem estes os autos ser remetidos ao 

respectivo Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.Posto isso, e 

em consonância com parecer ministerial de fl. 94, declaro a incompetência 

absoluta deste juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para onde determino a remessa 

deste feito.Intimem-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150507 Nr: 10581-09.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPDA, MEPDA, GLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA FELICIO GARCIA - 

OAB:19289/MT, WHITAKER HUDSON PYLES - OAB:42.685/DF

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório de fls. 143/144, proceda-se com a atualização 

do débito executado.

Após, venham-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180380 Nr: 22292-40.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AHBR, ABR, EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO 

SOARES - OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI - 

OAB:25224/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 94, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248060 Nr: 15165-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGBS, AMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

RONDONÓPOLIS -MT - OAB:

 Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, 

para onde determino a remessa deste feito, o que faço com fundamento 

no § 1º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153537 Nr: 2194-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 62, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186356 Nr: 3777-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVP, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 114, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275121 Nr: 5059-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJADS, ALSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, Juliana Bertoldo Muleta - OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 35/36 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 40, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente ao pagamento de alimentos, guarda compartilhada e partilha de 

bens.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Luciana Jocricia Aparecida da Silva e José Carlos Soares Custódio.

 Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204559 Nr: 18413-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 259 de 904



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 113, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo, bem como retirar a certidão de 

casamento que se encontra devidamente confeccionada na contracapa 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292709 Nr: 19209-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN ARAUJO MANSO PAVEZI 

- OAB:28.211, SHEILA MARIA DE CARLOS BOTAN - OAB:27.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LEANDRO RIBEIRO - 

OAB:45.884, MARIA DANIELLE ROSA PADILHA RIBEIRO - OAB:46.163

 Vistos.

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamneto.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 12711-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRC, KKDS, VDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na inicial para CONCEDER a 

GUARDA DEFINITIVA e responsabilidade da menor Kemilly Kawany dos 

Santos, bem como a TUTELA de Vitória da Cruz Cesário em favor da 

requerente Juliana Ramos Cesário. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.INTIME-SE o requerido através de 

edital.Expeça-se o competente termo de guarda definitiva, bem como o 

termo de tutela definitiva.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222442 Nr: 12043-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ILB, ARDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo que dos autos constam e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança João Augusto aos 

requerentes Itacir Luiz Blau e Alessandra Resende Dias Blau, ficando a 

mãe biológica destituída do poder familiar. Proceda-se com novo registro 

da criança constando-se o nome João Pedro Dias Blau, nascido em 

29/07/2010, filho de Itacir Luiz Blau e Alessandra Resende Dias Blau, com 

avós maternos José Pereira Dias e Maria Lúcia Resende Dias e paternos, 

Edvino Reinoldo Blau e Nayr Blau.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado conforme determinado supra, 

cumprindo-se integralmente o art. 47 e §§ da Lei n. 8.069/90.Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280343 Nr: 9282-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Divórcio Litigioso proposto por Maria Aparecida da Silva, em 

desfavor de Sebastião Neves Evangelista, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Em análise dos autos, verifico que a requerente logrou êxito em proceder 

com o divórcio de forma extrajudicial, através do Tabelionato do 2° Ofício 

desta Comarca (fl. 27).

Desse modo, considerando que a requerente não tem interesse no 

prosseguimento do feito, uma vez que já restou devidamente lavrada a 

escritura pública de divórcio consensual (fls. 28/30), a extinção por falta 

de interesse de agir é medida que se impõe.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278108 Nr: 7479-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCR, CDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 
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OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281654 Nr: 10359-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG, RAdLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Sidney 

Garcia e Rosemeire Amaral de Lima Garcia, bem como o acordo 

entabulado entre as partes.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ROSEMEIRE 

AMARAL DE LIMA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Apiacás/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276152 Nr: 5827-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDES, PLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes, acerca do pagamento de alimentos e guarda.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 6184-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME 

SANCHES DA COSTA - OAB:

 Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Angelo Guimarães 

Scarpat, pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento 

no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os 

autos para atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 

582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.III - EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216915 Nr: 7430-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nardo Gasparini - 

OAB:22774, ANTONIO NARDO GASPARINI - OAB:22774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o requerimento de fl. 65, DEFIRO o prazo de 90 (noventa) 

dias para a parte requerente informar o atual endereço do requerido.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247929 Nr: 15073-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLT, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIBERTO COSTA NEVES - 

OAB:MT 13.225

 Vistos.

Em análise ao requerimento de fl. 49, este juízo realizou buscas de 

endereço da parte executada, junto ao sistema SIEL e INFOJUD, restando 

estas infrutíferas, conforme ordem de detalhamento.

 Dessa forma, OFICIE-SE o Ministério do Trabalho e Emprego para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe se a requerida possui vínculo empregatício 

com alguma empresa e, em caso positivo, os dados da empresa 

empregadora.

Caso positiva a informação do Ministério do Trabalho e Emprego, 

venham-me os autos conclusos.

Caso negativa, intime-se a parte exequente através de seu procurador, 

para manifestar-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 112977 Nr: 3164-10.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDLO, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Maria Eduarda 

Silva de Lima Oliveira representada por sua genitora Marta Silva Lima, em 

face de Edmilson Oliveira Carneiro, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 48/49 a parte autora pugna pelo encaminhamento dos autos à 

Comarca de Nortelândia/MT, tendo em vista que a parte autora 

encontra-se residindo na referida comarca juntamente com a sua genitora.

 O Ministério Público às fls. 50/50-verso opina favorável pela remessa dos 

autos à Comarca de Nortelândia /MT.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o inciso II do art. 53, CPC, prescreve que o foro competente 

para julgar ação de alimentos é o do domicílio do alimentando, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos; (...)”

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Nortelândia/MT, para regular 

processamento do feito, procedendo-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198350 Nr: 13467-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCP, VCSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EVALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO MIRASSOL DOESTE/MT - OAB:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora, informou que não 

possui interesse no prosseguimento do feito, pugnando, assim, pela 

extinção da presente demanda (fl. 81).

À fl. 88, o requerido manifestou concordância com a extinção da 

demanda.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 89).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280989 Nr: 9779-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AZRZ, EARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Tutela Antecipada proposta por Ângelo 

Zeferino Ribeiro Zamboti, representado pela genitora Eliane Acácio Ribeiro 

Zamboti, em face de José Luiz Zamboti, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que este juízo determinou a emenda da 

inicial à fl. 16, contudo a parte autora deixou transcorrer “in albis” o prazo 

(fl. 18)

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145549 Nr: 5235-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDS, ECDS, MADS, ILDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que este juízo determinou a intimação 

da parte exequente, para manifestar acerca da petição de fls. 155/168.

 Devidamente intimado (fls. 172 e 179), o exequente deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação (certidão de fl. 180).

 É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do 

processo, promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, considerando que a parte exequente não manifestou 

interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento 

dos autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência à Defensoria Pública.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B, LIVRADA APARECIDA GAETE - OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda , posto que a exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três últimas pensões a título de 
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alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento a jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

Nesse sentido, observo que quando da fundamentação do pedido, a parte 

exequente aduz que se trata das parcelas vencidas desde o mês de 

outubro/2015 a julho/2018.

Posto isso, determino:

 I - Intime-se a nobre causídica da parte exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273396 Nr: 3744-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTMDS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Alvará Judicial proposta por 

Lenir Terezinha Mello da Silva, objetivando a interdição de Leomir Nunes 

da Silva, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora informa o falecimento 

do interditando na data de 31/03/2018 (fl. 35).

Com efeito, a certidão de óbito (fl. 36), atesta a morte do interditando, 

assim, a extinção destes autos é medida que se impõe.

 Vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial trazido à colação:

“INTERDIÇÃO. MORTE DO INTERDITANDO. PERDA DO OBJETO. 

DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS 

PELO DE CUJUS. DESCABIMENTO. 1. Falecendo o interditando, resta sem 

objeto a ação de interdição, sendo imperiosa a extinção do processo sem 

resolução de mérito. 2. Eventual discussão acerca da nulidade de atos 

que tenham sido praticados pelo de cujus, deve ser objeto de 

questionamento em ação própria. Recurso desprovido.” (Apelação Cível 

Nº 70037692688, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/08/2011). 

(negrito nosso).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144970 Nr: 4624-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Kamilla Emilly 

Santos Silva, representada por sua genitora Geneci Fernandes dos 

Santos, em face de Neusino Pereira da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão 

dos dois procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a 

princípio preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), 

DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória.I – Com relação às 

parcelas vencidas em março/abril/maio/2018, INTIME-SE a parte executada 

para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 

868,37 (oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente (fl. 59) ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.II – Outrossim, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283091 Nr: 11596-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARCOS GARCIA - 

OAB:83.267/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Liminar de Guarda Provisória proposto 

por Edilson de Oliveira em face de Silvana de Jesus de Oliveira e Reni de 

Carvalho Taborda, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito, verifico a impossibilidade de intimação da 

parte autora, ante a informação constante na certidão de fl. 27.

Imperioso ressaltar que cabe as partes informar ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do 

CPC, vejamos.

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Assim, considerando que a parte autora não cumpriu com ato que é de 

sua incumbência, condição esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Por fim, vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282781 Nr: 11296-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETS, ROA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda a petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/13 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado entre as partes.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Evanir Terezinha Srautz e Roberto Oliveira Alves.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242948 Nr: 11147-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, 

para onde determino a remessa deste feito, o que faço com fundamento 

no § 1º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146374 Nr: 6107-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDSR, ECDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 74, a representante da parte 

exequente informa que o bloqueio de valores a título de FGTS restou 

frutífero, requerendo a transferência dos valores bloqueados e por 

consequente a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação do débito alimentar (fl. 81).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com a transferência dos valores 

vinculados na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

para a conta bancária do procurador da exequente, indicada à fl. 74, bem 

como com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido nos 

autos e ainda com levantamento de qualquer restrição realizada em 

desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244540 Nr: 12391-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que embora o Requerido tenha sido 

devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer 

contestação, deste modo, decreto sua revelia.Outrossim, tem aplicação na 

espécie o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por outro lado, 

como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e conforme 

previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os efeitos da 

revelia não se operam, notadamente o de se presumir como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial.Assim, levando-se em consideração que tal 

presunção é relativa, concluo pela análise dos autos. Do DivórcioO pedido 

de divórcio em questão tem seu fundamento jurídico previsto no artigo 226, 

§ 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:Art. 226 (...)§ 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.Com o advento da 

emenda constitucional de nº 66/2010, não é necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio.Desta forma, considerando que o 

requerido não se opôs a decretação do divórcio, vejo que este é medida 

que se impõe.Da Mudança do NomeQuanto ao pedido da autora para que 

volte a usar o nome de solteira, cabe ressaltar que o pleito já foi deferido 

nos autos tombados sob o código 25311(fl. 31/33), desta forma consigno 

que não há outra providência a ser tomada.DISPOSITIVOPosto isso, com 

fundamento no que dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 6.515/77 

CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos termos do 

artigo 24 e 25 da mesma Lei.Assim, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

requerida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas anotações necessárias.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26685 Nr: 3385-66.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS, GFDA, BFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 117, a parte exequente informa 

que o executado quitou integralmente o débito alimentar, requerendo a 
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extinção da presente demanda.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação integral do débito (fl. 118).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Proceda ainda a Senhora Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281341 Nr: 10085-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDOZ, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a ausência de acordo entre as partes no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/03/2019 às 14h15min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, consignando que a ausência da parte autora 

acarretará a extinção e consequente arquivamento do processo e a 

ausência da parte requerida importará em confissão e revelia.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279732 Nr: 8815-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADPF, APDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejanira Joana Santos Costa 

- OAB:15438, Pedro Alves Costa - OAB:13648

 Vistos.

Considerando a ausência de acordo entre as partes no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/03/2019 às 13h30min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, consignando que a ausência da parte autora 

acarretará a extinção e consequente arquivamento do processo e a 

ausência da parte requerida importará em confissão e revelia.

Notifique-se o Ministério Público e à Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170460 Nr: 11682-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDJ, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018, às 16h40min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254192 Nr: 19997-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104876 Nr: 3640-82.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCLDS, RFDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, para onde determino a remessa deste feito, o que faço com 

fundamento no § 1º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281768 Nr: 10476-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCZ, LFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 123/125, que designo o dia 

11/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 
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de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291795 Nr: 18451-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMDSS, MDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 17, que designo o dia 

11/02/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274752 Nr: 4787-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAEDS, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 21/22 e 37, que designo o 

dia 15/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284337 Nr: 12518-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 16/18, que designo o dia 

18/02/2019 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274756 Nr: 4793-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDC, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para 

inclusão da genitora Mayule da Silva Almeida no polo passivo da presente 

demanda, ante sua maioridade civil, excluindo a Sra. Estevina Vieira da 

Silva, conforme requerido à fl. 39.II – INDEFIRO o pedido liminar pretendido 

pelo requerente concernente a modificação de guarda da criança Maysa 

Rodrigues Almeida em seu favor. III – DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às 15h30min.Intimem-se as 

partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, 

do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277190 Nr: 6717-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/03/2019, às 14h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 17554-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCL, ADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerido devidamente citado (fl. 44), 

deixou de apresentar contestação, deixando transcorrer o prazo in albis, 
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deste modo, decreto-lhe a revelia nos termos do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

 Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

Designo a data de 13/03/2019, às 14h00min para a coleta do material para 

realização do exame de DNA ou reconhecimento espontâneo da 

paternidade.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário acima designados, devendo o pagamento do exame ser 

rateado entre as partes, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na 

data da realização do exame.

Deverá constar no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 

cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consigne-se no mandado, também, que o não comparecimento das partes 

entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, induzindo a 

presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194074 Nr: 10197-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBGDO, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 86, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 87).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Proceda ainda a Senhora Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270380 Nr: 1450-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILE, ADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERCULANO DE SOUZA 

ÁVILA - OAB:OAB/MS 15.885, HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 POSTO ISSO: I. INDEFIRO o pedido feito pelo requerido de realização de 

novo exame genético de DNA.II. DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 15h00min.Intimem-se as 

partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, 

do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Boitanga, Km 358, nesta cidade, 

a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107543 Nr: 6220-85.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AIRTON FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que, em razão da certidão de fl. 564, intimo a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256750 Nr: 22057-68.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSV MECANICA DIESEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fls. 147/148, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 
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EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, haja vista a certidão do Cartório de Registro de Imóveis - 1.º 

Ofício de fl. 260v.º, intimo o executado para efetuar o pagamento dos 

respectivos emolumentos, no prazo de 5 dias, devendo comprovar o 

pagamento no próprio Cartório Extrajudicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 264 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 245/248, intimo a 

exequente para, o mais breve possível, retirar uma via do edital de fl. 264 

e providenciar a sua publicação, pelo menos uma vez em jornal de ampla 

circulação local, com antecedência mínima de 5 (cinco)dias, conforme 

prevê o art. 887 do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 06/11/2018 às 14h00min horas

 2ª LEILÃO DIA 20/11/2018 às 14h00min horas

AUTOS N.º 4788-26.2011.811.0055 Código: 134681

EXEQUENTE: LOCAFACIL – LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

EXECUTADOS: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 VALOR DÉBITO: R$ 45.473,73 EM 26/05/2017

BEM: Lote urbano nº 02 (dois) da quadra nº 21 (vinte e um), planta do 

loteamento denominado “Jardim Europa”, situado na cidade de Tangará da 

Serra-MT, com área de 450,00 m2, dentro das divisas, medidas e 

confrontações seguintes: Frente: 15,00 metros para a Rua Antonio 

Hortolani, fundos: 15,00 metros para o lote 05; lado direito: 30,00 metros 

para o lote 03; lado esquerdo: 30,00 metros para o lote 01. Proprietária: 

Narezzi Engenharia Ltda, imóvel matriculado sob o nº 26.184 do CRI de 

Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 162.000,00 em 24/04/2018 corrigido até 

Setembro/2018 perfazendo o total de R$ 166.280,48.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Av-2/26.184

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista . Parcelamento: 

Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285204 Nr: 13247-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA, WALERIA MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAGALHAES 

- OAB:19447/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Certifico que o advogado LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282192 Nr: 10784-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e dezoito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222421 Nr: 12012-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA IDEAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva da oficiala de justiça de fl. 53, no prazo de 

05 (cinco)dias. Certifico ainda que, intimo a parte requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento do importe de R$ 330,66 

(trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficiala de justiça ALLANA 

KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284149 Nr: 12375-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Loureiro - 

OAB:23.863-PR, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157374 Nr: 5987-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, avaliação e 

intimação intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim dos 

Ipês, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256998 Nr: 22286-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

JDC.FORTALEZA-CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/CE 11.761, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:OAB/CE 

30.241, MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586/CE, RENIA 

BEZERRA REIS - OAB:21371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória dos requeridos, 

intimo-os acerca da decisão proferida em fls. 67 dos autos, a seguir 

parcialmente transcrita: "Diante da certidão de fls. 35 e do petitório de fls. 

38/39, nomeio como perito judicial Paulo Alfredo Vidal, CRECI nº 3864, 

podendo ser encontrado na Rua Julio Martinez Benevides, 171-S, Centro, 

Tangará da Serra-MT e/ou pelos telefones (65) 3326-1690 ou 3326-1820, 

para realizar a avaliação dos imóveis, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Intimem-se 

as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 15 (quinze), 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4709-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGDSGG, MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, ASSDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ 

- OAB:75142/SP, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENES ORCHEL - 

OAB:9400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, tendo em vista a regularização da representação 

processual do Banco do Brasil, bem como o fato da requerida Ativos s/a 

Securitizadora de Créitos Financeiros não ter sido intimada da sentença 

homologatória, intimo os requeridos da sentença a seguir transcrita: 

"Vistos, Realizado vários atos processuais, às fls. 1.181/1.184 (minuta de 

acordo), foi informado que a parte executada Banco do Brasil S/A cedeu 

os diretos de créditos referentes às operações nº 758373571, 751616999 

e 755673509 à empresa Ativos S/A Securitizadora de Crédito Financeiro, 

sendo que referida empresa junto com a parte exequente realizaram 

composição amigável. Pois bem. Verifico que o acordo entabulado entre 

as partes não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, 

uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto lícito e 

direito patrimonial disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a 

homologação do ajuste. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo em relação às 

operações nº 758373571, 751616999 e 755673509, com resolução do 

mérito, ficando homologado por sentença o acordo celebrado pelas 

partes. Ademais, conforme petição de fls. 1.188/1.189, na qual o banco 

executado informa que as demais operações também objeto de discussão 

no presente feito, quais sejam, nº 741.319.126, 728.665.812, 729.280.583, 

731.017.474, 731.930.189, 733.381.154 e 736.725.155, não foram cedidas 

para Ativos S/A, resta claro que o feito deve prosseguir em relação a 

estas. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito."

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4709-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ 

- OAB:75142/SP, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENES ORCHEL - 

OAB:9400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, tendo em vista a regularização da representação 

processual do Banco do Brasil, intimo-o da sentença homologatória, a 

seguir transcrita: Vistos, Realizado vários atos processuais, às fls. 

1.181/1.184 (minuta de acordo), foi informado que a parte executada 

Banco do Brasil S/A cedeu os diretos de créditos referentes às 

operações nº 758373571, 751616999 e 755673509 à empresa Ativos S/A 

Securitizadora de Crédito Financeiro, sendo que referida empresa junto 

com a parte exequente realizaram composição amigável. Pois bem. 

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo em relação às operações nº 758373571, 

751616999 e 755673509, com resolução do mérito, ficando homologado 

por sentença o acordo celebrado pelas partes. Ademais, conforme 

petição de fls. 1.188/1.189, na qual o banco executado informa que as 

demais operações também objeto de discussão no presente feito, quais 

sejam, nº 741.319.126, 728.665.812, 729.280.583, 731.017.474, 

731.930.189, 733.381.154 e 736.725.155, não foram cedidas para Ativos 
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S/A, resta claro que o feito deve prosseguir em relação a estas. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138749 Nr: 9176-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 140, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136951 Nr: 7246-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Certifico que o advogado ITALO JORGE SILVEIRA LEITE levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158082 Nr: 6676-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE BRASIL LTDA ME, FELÍCIO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 93, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191668 Nr: 8043-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o envio pelo DETRAN-MT da cédula de CRV n.º 

011371588958, referente ao exercício de 2018, em nome do autor, 

intimo-o, na pessoa de seu advogado, para comparecer nesta secretaria e 

retirar referido documento, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25053 Nr: 957-14.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA 

SANTOS GAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3044/MS, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. 

VIEIRA - OAB:7960-MS

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 641/645 apresentados 

pelos executados são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Certifico que, tendo em vista o requerimento da parte exequente de que 

seja expedida certidão de crédito, intomo-a para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o pagamento das custas correspondentes, mediante 

emissão de guia (sem busca) junto ao site do TJMT.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184209 Nr: 2130-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA PRESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285967 Nr: 13858-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASON ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 270 de 904



 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147211 Nr: 6988-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACY BONIFACIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159340 Nr: 8211-23.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LEONÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 138/139 e 

140, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223428 Nr: 12765-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 4ª VARA CUIABA-MT, CONSELHO 

REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 9ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da 

certidão de fl. retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286524 Nr: 14324-17.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIZA CANDIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127447 Nr: 6370-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZA PESTANA JARDIM, ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 6370-95.2010 – Cód. 127447.

SENTENÇA.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por Aleçandra Costa de 

Assis, em face do Estado de Mato Grosso.

O executado apresentou impugnação, acompanhado do devido cálculo, 

alegando excesso de execução. A exequente manifestou concordância 

às fls. 153.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

A execução foi proposta para cobrar o valor de de honorários de 

sucumbência. Foi apresentado cálculo às fls. 145v.

 Tendo em visa que a parte autora manifestou concordância quanto aos 

valores apresentados pelo executado, hei por bem HOMOLOGAR o 

cálculo apresentado as fls. 145v, fixando o valor do crédito executado em 

R$ 1.542,24 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), referente a honorários de sucumbência.

 Expeçam-se as requisições de pequeno valor para a satisfação do 

crédito, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC.

 Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 11 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 114262 Nr: 4423-40.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27030 Nr: 44-95.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÃE TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

 Processo nº 33/2007 (Cód. 27030)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, em atenção a petição de fls. 272/273, verifico que 

aparentemente não houve o pagamento do RPV em favor de Luis 

Fernando Decanini.

 Sendo assim, oficie-se a central de precatórios solicitando informações 

acerca do ofício requisitório expedido à fl. 263, devendo na mesma 

oportunidade, comunicar a mudança de conta bancária do favorecido, 

consoante se depreende à fl. 273.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 106980 Nr: 5683-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA LUZ PESSOA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5683-89.2008 (Cód. 106980)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que fora deferido por este juízo a expedição de RPV 

complementar, cumpra-se em sua integralidade a decisão de fl. 281.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150356 Nr: 10407-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ALBERTO GOMES SIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159340 Nr: 8211-23.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LEONÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137110 Nr: 7419-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMARTINE VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 
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seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111239 Nr: 1441-53.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO AGNELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190335 Nr: 6919-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO DE OLIVEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151749 Nr: 344-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:6773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 Processo n.º 344-76.2013 (Cód. 151749)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório observando os termos do artigo 534 NCPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.
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 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144145 Nr: 3741-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$9.264,82, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152363 Nr: 1001-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1001-18.2013.811.0055 (Cód. 152363)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 242/245 e 246/249 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280564 Nr: 9445-64.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128095 Nr: 6993-62.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO APARECIDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108190 Nr: 6856-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMAR TORRES, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125931 Nr: 4907-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 
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041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107929 Nr: 6577-65.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI FERREIRA DA SILVA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111859 Nr: 2078-04.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 1524-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIA SILVA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196194 Nr: 11829-05.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

do ofício de fl. 96.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138326 Nr: 8727-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE FLORÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156159 Nr: 4774-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUNEI SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157229 Nr: 5845-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL REJANIO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166051 Nr: 5165-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IELITA GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo decorrido desde o 

agendamento de fls.156, intimo a parte autora para que colacione ao feito 

o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189279 Nr: 6066-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA FLORES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por 

que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a 

pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do 

benefício (1/07/2014 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença, visto que em razão dos fundamentos 

já consignados quanto a demonstração da incapacidade, condição de 

segurado, preenchimento de carência e a natureza alimentar do benefício 

conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos 

preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 

. (...) , CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no 

artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor 

do perito, conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, 

combinado com o art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando 

estabelecido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, 

nos termos da Tabela V do Anexo Único da resolução acima 

citada.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125356 Nr: 4368-55.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde o ajuizamento da 

demanda (12/07/2010 ), com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Conforme fundamentação 

retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Publique-se. Intime-se. Certifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137578 Nr: 11393-85.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCELM - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

CELEIRO DO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Proc. 11393-85.2011.811.0055 – Cód. 137578

VISTOS.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, II), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis, vindo-me conclusos na sequência para 

deliberação.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292647 Nr: 19164-70.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de Rubem Sturm, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivando o recebimento dos valores correspondentes aos 

contratos de crédito pessoal n.º 346/3736343 e 346/3736164.

Cite-se a parte requerida, nos moldes do artigo 238 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

Outrossim, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como, com fulcro no princípio da cooperação, indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139093 Nr: 9545-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAHASHI & CIA LTDA-ME, IOLANDA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FLAVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:12273

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

92.875,00 OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 5003-41.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON MARIUSSI, 

JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Considerando-se a ausência de objeção, homologo o pedido de habilitação 

do espólio, devidamente representado por seu inventariante.

Outrossim, para o prosseguimento do feito, apesar de inexistir 

informações cadastradas junto ao BACEN quanto ao relacionamento 

bancário entre o autor original Elio Mariussi e Banco Itaú/AS ou Banestado 

é certo que se considerando o teor do documento de fls. 22 necessário o 

deferimento do pleito dos autores. Assim, intime-se o requerido para que 

no prazo de 90 dias apresente, contrato de abertura corrente ou eventual 

aditivo que tenha levado a inclusão de Elio Mariussi junto a conta corrente 

70276 agência 239 (Ag. Tupassi), devendo inclusive ratificar, 

complementar ou substituir as contas apresentadas) conforme sejm elas 

ou não atinentes ao relacionamento financeiro entre Elio Mariussi e 

Banestado, devendo inclusive a prestação de contas se limitar ao periodo 

em que o mesmo foi fitular da conta corrente.

Fundamento o lapso considerável de tempo deferido para o 

esclarecimento em razão da antiguidade da conta e ausência de outros 

elementos documentais que facilitem o esclarecimento da divergência da 

titularidade da conta indicada na prestação de contas apresentada pela 

Instituição Financeira.

Intimem-se. Cumrpa-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do autor , para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, sobre os embargos opostos às 1082/1131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retirar a carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, para 

citação da requerida, devendo, no ato da retirada apresentar comprovante 

relativo ao recolhimento das custas judiciais, bem como, instruí-las com as 

cópias necessárias, devendo também, comprovar, no prazo legal, a contar 

da data da retirada, a distribuição dela no juízo deorecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255807 Nr: 21264-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA TESTE DOS SANTOS, LEONILDO LEANDRO DOS 

SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

I) Intime-se o requerente para que colacione aos autos os documentos 

solicitados pelo Cartório de Registro de Imóveis à fl. 120, no prazo de 15 

(quinze) dias.

II) Apresentada a documentação, encaminhe-a ao Cartório de Registro de 

Imóveis, nos termos do §2º do artigo 37 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, ressalvando 

que a parte deverá arcar com as custas cartorárias vinculadas ao 
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registro.

III) Após, na ausência de demais requerimentos, encaminhe-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, nos termos do 

Provimento n.º 12/2017/CGJ.

IV) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290793 Nr: 17655-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo autor à fl. 25-verso, 

para comprovar a mora do devedor.

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em desfavor de Núcleo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

e outros, todos qualificados no encarte processual.

O processo foi distribuído em 10/02/2016, ocorrendo à atuação do 

escritório Marcelo Borges & Advogados Associados até dezembro de 

2016 (fl. 92), sendo que a atuação de Contini & Cerbaro Advogados 

Associados se iniciou em fevereiro de 2017 (fl. 95).

Compulsando aos autos, verifica que Marcelo Borges & Advogados 

Associados praticou alguns atos processuais, notadamente a elaboração 

da petição inicial (fls. 04/05); comprovação de pagamento de diligências; e 

nomeação de bens à penhora (fl. 73 e 87).

Por outro lado, Contini & Cerbaro Advogados Associados pugnou pela 

penhora de outro bem (fl. 97); manifestou-se quanto ao laudo de avaliação 

(fl. 123), comprovou a distribuição de Carta Precatória para avaliação de 

bem penhorado (fls. 129/130); impugnou os pedidos de substituição de 

penhora (fls. 131/132 e 199) e indicou e leiloeiro (fl. 142).

Dessa maneira, considerando o pedido de fl. 215, FIXO os honorários 

advocatícios sucumbenciais do patrono que Marcelo Borges & Advogados 

Associados em 20% (vinte por cento) do percentual da verba 

sucumbencial fixada à fl. 43, ante sua atuação exígua nos presentes 

autos.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 293609 Nr: 19810-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Vistos em correição,

Inicialmente, atente-se à Gestora Judiciária quanto à prática de atos 

ordinatórios, notadamente a certificação de tempestividade ou não dos 

presentes embargos.

Por outro lado, o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que 

quando a inicial “apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar 

o julgamento de mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a 

complete, no prazo de 15 dias.

No caso dos autos, a atividade empresarial exercida pelo requerente, 

consoante extrato do sistema INFOSEG anexo, fornece indícios de que o 

mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Ressalta-se, outrossim, a existência de quatro pessoas jurídicas em nome 

do requerente, todas nas áreas de gestão, administração e corretagem de 

imóveis, sendo que a empresa Los Probos Divisão Agropecuário se 

encontram em situação cadastral baixada.

Assim, intimem-se o requerente para comprovar que não possui 

condições e arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça 

postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22824 Nr: 2463-59.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCELY HUTTRA, EDY HUTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Antes de analisar o pedido retro, determino que o exequente apresente 

planilha com memória atualizada do débito.

Com a resposta renove-se a conclusão para a análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8058 Nr: 507-47.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos em correição,

Reitere-se a manifestação do patrono da inventariante do espólio para que 

se manifeste sob a petição do exequente às fls. 1100/1101, bem como 

sobre a ratificação do acordo entabulado entre as partes, fixando o prazo 

de 15 dias para resposta, sob pena de rejeição do acordo e consequente 

prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, oportunize-se manifestação 

do exequente no mesmo prazo e em seguida, cientifique-se o Ministério 

Público.

Após retornem conclusos para as demais deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2978-31.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 [...].Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Sobre o 

pleito do executado em fl. 411/413, considerando que as pendências para 

a baixa das averbações de penhora e o registro da carta de arrematação 

decorrem do envio de certidões já deferidas no despacho de fls. 382, 

conforme informado pelo Oficial de Registro em ofício à fl. 408, basta que 

o interessado compareça em Cartório Judicial para a entrega dos referidos 

documentos. Em sendo assim, reitero os fundamentos do despacho retro, 

restando indeferida a expedição de ofício para tal ato.Quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo CPC/2015, 

suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, pelo prazo 

de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem 

prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, 

e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, 

arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8272 Nr: 795-92.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PAULO NICARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO B. DA SILVA - 

OAB:11.882

 [...]Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos encontrados, o 

qual se encontra anexo, a existência de restrição de transferência 

inserida por outro Juízo.Desse modo, intime-se o exequente se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, no prazo de 15 (quinze) dias.No que tange o pedido de ofício 

à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a pesquisa de bens via 

INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo certo 

que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem a parte 

executada, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seus respectivos nomes.Decorrido o prazo concedido, quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 163-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA , ANEZIO DA 

SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos em correição.

Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado 

via RENAJUD, o qual restou frutífera, consoante extrato anexo.

Diante da ausência de restrições veiculares, promovo restrição judicial de 

transferência, devendo o exequente se manifestar expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de baixa da restrição.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158058 Nr: 6653-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELENE LIMA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a busca de ativos e bens em nome do executado 

pelos sistemas Renajud Bacenjud e Infojud foram infrutíferas (fls. 69/70, 

88/89, 96, 100, 101, 106), inviável nova ordem neste momento.

Assim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, 

com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de suspensão e posterior arquivamento do feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do NCPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do 

NCPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do 

NCPC).

Intime-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 1050-16.2000.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 401/v, em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 402).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 394, procedendo o arquivamento provisório do feito em 

razão do decurso do prazo da suspensão.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 intimação dos advogados das partes para manifestarem quanto a a 

manifestação do perito acostado as fls. 430, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183552 Nr: 1691-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS MEI, 

LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o débito ainda não foi satisfeito, ante o requerimento de 

fl. 278, tendo em vista o acesso desse magistrado ao sistema de restrição 

ao crédito, proceda-se a inclusão do nome dos executados perante o 

cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, nos termos 

dos artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil, pelo débito 

perseguido nos autos, subtraindo-se para tanto os valores penhorados 

(fls. 273/v).

Aguarde-se o retorno da carta de intimação da penhora e o decurso do 

prazo para impugnação.

Decorrido o prazo, com ou sem impugnação, oportunize-se manifestação 

do exequente no prazo legal.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o débito ainda não foi satisfeito, ante o requerimento de 

fl. 488/489, tendo em vista o acesso desse magistrado ao sistema de 

restrição ao crédito, proceda-se a inclusão do nome do executado Paulo 

da Silva Sanches perante o cadastro de inadimplentes, por meio do 

sistema SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de 

Processo Civil, pelo débito perseguido nos autos (fl. 451).

Para fins de prosseguimento, determino a intimação do exequente para 

que informe novo endereço para fins de regularização da habilitação dos 

herdeiros da executada falecida no polo passivo da demanda, 

concedendo o prazo de 15 dias para o atendimento.

Apresentados novos endereços, proceda-se a regularização da 

distribuição, substituindo-se o espólio pelos herdeiros Maria Olga da Silva 

Sanches e João Sanches Fernandes expedindo-se a citação destes, nos 

termos do art. 313, § 2, I, do Código de Processo Civil, observando-se o 

prazo de 5 (cinco) dias para manifestação conforme art. 690 do CPC.

 Citados os herdeiros e decorrido o prazo sem manifestação, 

oportunize-se manifestação do exequente e após renove-se a conclusão.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203851 Nr: 17778-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DARLEY FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:10423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 91/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103636 Nr: 2467-23.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE 

KIMIE MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 [...] Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) dos executados. Por outro lado, proceda-se 

a inclusão do nome dos executados perante o cadastro de inadimplentes, 

por meio do SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do 

Código de Processo Civil pelo valor da última atualização do débito (fl. 

501/v).Por fim, defiro ainda o pedido de suspensão do feito, nos termos do 

art. 921, III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

art. 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, 

nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280049 Nr: 9022-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com esteio nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 2º da Lei 6.858/80.Custas e despesas pela parte autora a qual 

restam suspensas em razão da gratuidade da justiça deferida.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172062 Nr: 13672-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APARECIDO SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, 

do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste 

em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 116).Destaca-se que não há distinção 

de patrimônios entre a firma individual e a pessoa física do titular, de modo 

que a execução pode atingir seus patrimônios, que se confundem, sem 

que haja necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.Se a 

penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ocasião em que a parte executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).Acaso 

bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência.Defiro ainda a realização 

de diligências junto ao sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme 

extratos anexos.Frustradas as diligências, intimem-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o 

efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos 

termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158106 Nr: 6702-57.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MARCO ANTONIO MARI - OAB:OAB/MT 15.803, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 160/161 em desfavor da executada, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 160/v).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 152, procedendo o arquivamento provisório do feito em 

razão do decurso do prazo da suspensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157832 Nr: 6425-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, NOELI ALBERTI - OAB:4061-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 114/115 em desfavor da executada, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 115/v).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 109, procedendo o arquivamento provisório do feito em 

razão do decurso do prazo da suspensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250738 Nr: 17333-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro por ora o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização dos requeridos. Outrossim, do 

contido na certidão de fl. 108, verifico que ambos os requeridos não foram 

citados.

Nesse passo, considerando-se a infrutífera tentativa de localização dos 

requeridos, conforme certidão retro, diligencie-se junto aos órgãos 

conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de 

endereço daqueles.

Considerando que foram obtidos endereços diversos do que consta nos 
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autos, expeça-se mandado de citação com as advertências legais.

Acaso frustrada as diligências nos endereços encontrados nesta cidade, 

depreque-se o mandado de citação à Comarca de Brasnorte/MT para 

citação do requerido Orlando Maurissi, conforme endereço obtido através 

do Sistema Siel.

No que tange a requerida Ana Rosa Maurissi, expeça-se carta de citação 

para os novos endereços obtidos.

Frustrada igualmente, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando endereço para citação do 

requerido Orlando Maurissi.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143112 Nr: 2601-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP, PATRICIA PAGNO 

MULLER GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Mauro 

Paulo Galera Mari, em desfavor de G3 Design Interiores Ltda Epp, 

objetivando o percebimento por condenação em honorários de 

sucumbência fixados na sentença de fl. 259, totalizando o valor de R$ 

6.055,50, conforme cálculos de fls. 308/v.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação.

Fica os executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:15686-A, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Vistos,

Considerando-se que a certidão de fls 667 em detrimento da de fls. 654 

indica que o autor de fato recolheu apenas parcialmente as custas na 

Comarca Iniciais fixadas no Juízo de Origem, de rigor a revogação de 

despacho retro, na media em que a situação fática não mais se amolda 

integralmente a orientação contida no Manual de Procedimentos de 

Arrecadação fls. 25, cuja orientação se fulcra na consulta 10/2005 DJA.

Assim, considerando-se a necessidade de padronização do procedimento 

administrativo, oficie-se ao DJA, solicitando-se nova Consulta para a 

matéria, solicitando-se esclarecimentos para a hipótese de recolhimento 

parcial em Comarca de outro Estado da Federação, a fim de se elucidar se 

os valores, a serem recolhidos pelo autor em caso de declineo de 

Competência, devem se limitar a parcela pendente atinente as custas 

fixadas e parceladas no Juízo de Origem; se devem compreender a 

diferença entre o que foi recolhido no Juízo de origem e as custas fixadas 

no TJMT ou por fim se devem corresponder a integralidade das custas 

iniciais.

Outrossim, postergo a análise quanto ao pedido de parcelamento e 

diferimento do pagamento das custas iniciais até a resposta a consuta 

apresentada, contudo, sendo certo que em qualquer hipótese será devido 

o recolhimento das custas destinadas ao Cartório Distribuidor, visto que 

esta Comarca conta com Cartório Distribuidor Não Oficializado, determino a 

intimação do autor para que proceda o recolhimento de tais valores, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito.

Por fim, recolhidas as custas ou certificado o decurso do prazo voltem-em 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142877 Nr: 2343-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP, PATRICIA PAGNO 

MULLER GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Mauro 

Paulo Galera Mari, em desfavor de G3 Design Interiores LTDA EPP, 

objetivando o pagamento atinente aos honorários de sucumbência no valor 

de R$ 3.939,18 definidos em sentença proferida a fl.154/158.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144331 Nr: 3931-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEIDE ALVES DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, intime-se o exequente para se manifestar expressamente 

quanto ao seu interesse na penhora do veículo localizado via sistema 

Renajud à fl. 59, no prazo legal.

Por outro lado, defiro a pesquisa junto ao sistema INFOSEG, base de 

dados MET RAIS Trabalhador, com o fim de averiguar eventuais vínculos 

empregatício da executada, cujo extrato se encontra anexo a presente 

decisão.

Por fim, preliminarmente à análise do pedido de penhora de 30% dos 

proventos da executada, oficie-se a Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos cópia do 

holerite da executada Josineide Alves de Godoy, referente aos meses de 

setembro e agosto de 2018.

Com as informações, encaminhe os autos conclusos.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184706 Nr: 2476-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FANTINATTI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENOFA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273979 Nr: 4273-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDO, CINTIA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, no que tange a impugnação ao pedido de gratuidade da parte 

requerida, tenho que esta não merece prosperar, na medida em que a 

requerente não trouxe qualquer documentação que sustentasse suas 

alegações.

Desse modo, concedo a parte requerida os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Por outro lado, intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem 

as provas que pretendem produzir, bem como, com fulcro no princípio da 

cooperação, caso queiram, indiquem os pontos controvertidos da 

demanda a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, promova vista dos autos ao membro do Ministério Público.

Cumpridos todo os atos ordinatórios, mencaminhe os autos conclusos 

para saneamento ou eventual julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11175 Nr: 1614-92.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDUSTRIAL & 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:7172, DUILIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Vistos em correição,

Considerando-se a cessão de crédito de fls. 575/578, proceda-se a 

substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos 

patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Posteriormente, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis ou diligências diversas das já realizadas em Juízo.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273953 Nr: 4253-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Serrate Rosella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S/A em 

desfavor de Maria Serrate Rosella, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 46 a parte requerente postula pela desistência da ação, ante 

composição amigável na via extrajudicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Ante a inexistência de restrição, deixo de proceder à expedição de 

determinação nesse sentido.

Considerando-se que a regularização do nome do requerido perante os 

órgãos de proteção ao crédito é de responsabilidade das partes, deixo de 

proceder à solicitação nesse sentido.

Custas e despesas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos 

termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Preclusas as vias impugnativas, com trânsito em julgado, arquivem-se com 
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as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276675 Nr: 6296-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE DA ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em desfavor de Denise da Rocha Ferreira, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 34 a parte requerente postula pela desistência da ação, ante 

composição amigável na via extrajudicial com à parte requerida.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o Sistema 

Renajud (fl. 26).

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Preclusas as vias impugnativas, com trânsito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187079 Nr: 4290-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Com fulcro nos princípios da cooperação e celeridade processual, 

procedo pesquisa junto ao sistema INFOSEG, base de dados MTE RAIS 

Trabalhador, com o fim de averiguar eventuais vínculos empregatícios do 

executado, cujo extrato segue anexo a presente decisão.

Considerando que a diligência restou infrutífera, defiro o pedido de fl. 135, 

determinando-se que se OFICIE a Escola Avance Cursos Preparatórios 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos cópia de 

holerite do executado Leandro Luiz dos Santos, referente aos meses de 

outubro, setembro e agosto de 2018.

Com as informações, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269043 Nr: 53-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ARRUDA SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL GUERIOS FILHO, ANA LUCIA 

GONÇALVES GUERIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização dos requeridos.

 Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação do 

requerido, diligencie-se junto aos órgãos conveniados perante o Tribunal 

de Justiça, na tentativa de localização de endereço daquela.

Outrossim, considerando-se que para realização de consulta perante os 

órgãos conveniados, faz-se necessária a indicação de Cadastro de 

Pessoas Físicas, consigo a impossibilidade de realização de buscas em 

nome da requerida Ana Lúcia Gonçalves Guerios ante a não indicação de 

mencionado dado.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos requeridos, com as advertências 

legais, procedendo-se a citação dos requeridos e confinantes 

pessoalmente, conforme decisão de fl. 28.

Frustrada igualmente, encaminhe os autos conclusos para reanalise do 

pedido de fl. 53.

Por fim, considerando as informações prestadas pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional, notifique-se à União, através da Procuradoria da União, 

no endereço indicado à fl. 42, para que manifeste eventual interesse na 

lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170810 Nr: 12191-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. PAZETO ME, ELIZEU DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização dos executados. Nesse passo, 

considerando-se a infrutífera tentativa de localização dos executados, 

diligencie-se junto aos demais órgãos conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço daqueles.

Considerando que foi obtido endereço diverso do que consta nos autos, 

depreque-se o mandado de citação com as advertências legais ao 

endereço encontrado junto ao sistema SIEL.

Frustrada igualmente intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando endereço para citação dos 

executados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 7625-88.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LUCAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 
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de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28745 Nr: 2640-52.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO, LUCI HELENA SOUZA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLANVAL VALVULAS E EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUCI HELENA 

SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:5024/MT, RAFAEL VASQUES 

SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso em face de Ricardo da Silva Monteiro e 

Luci Helena Souza Silva Monteiro, objetivando o recebimento de valor 

fixado a título de honorários sucumbenciais na sentença de fl. 241.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 243V).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218793 Nr: 8933-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ NERES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SZKOLNI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON GARCIA SANTOS - 

OAB:OAB-SP 267886

 Vistos em correição,

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais, nos 

temos do §2º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da 

sucumbência é suspensa, consignando-se que podem ser executados 

nos cincos anos subsequentes, caso o credor demonstre que a situação 

de hipossuficiente deixou de existir (artigo 98, §3º, CPC).

Ressai dos autos que não houve a comprovação de que não mais 

subsistem os requisitos para a manutenção dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita outrora deferida a requerida.

Assim, em razão da assistência judiciária gratuidade deferida, reputo que 

a exigibilidade das custas processuais e honorários sucumbências 

encontram-se suspensas, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 80.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

arquive-se com as anotações e cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 107795 Nr: 6481-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA ANTONIA F. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Fiat S/A em 

desfavor de Josefina Antônia Ferreira de Souza, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (fl. 23) e cumprida (fls. 30/37).

Às fls. 49/50 se proferiu sentença sem resolução de mérito, a qual 

desconstituída pelo Tribunal de Justiça (fls. 104/109).

Com o retorno dos autos, intimou-se a parte requerente para promover o 

prosseguimento do feito, com a citação da requerida.

Expedida Carta Precatória para Comarca de Sapezal/MT, a qual restou 

infrutífera (fl. 150-verso).

Instado para providenciar a distribuição de Carta Precatória para Comarca 

de Diamantino/MT, a parte requerente quedou-se inerte (fl. 182).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, proceda-se a inclusão do presente feito junto a META 2 do 

CNJ.

Outrossim, com fulcro nos princípios da cooperação e celeridade 

processual, diligencio junto aos demais sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço atualizado da 

requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da parte requerida, com as 

advertências legais.

Ademais, considerando que o processo se encontra paralisado em razão 

da ausência de preparo e retirada da Carta Precatória de fl. 174, intime-se 

pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção.

Frustrada igualmente a tentativa de citação da parte requerida, intime-se o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150526 Nr: 10599-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão passaporte da 

executada. Por outro lado, proceda-se a inclusão do nome da executada 

perante o cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos 

termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil pelo valor 

da última atualização do débito (fl. 91).Por fim, intime-se o exequente para 
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promover o prosseguimento do feito, indicando-se bens penhoráveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito, nos termos 

do §2º do artigo 921 do Código de Processo Civil.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225548 Nr: 14676-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CLEONICE ALVES DE 

BRITO CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos em correição,

Proceda-se a intimação da parte autora do retorno dos autos da superior 

instância, bem como para manifestação quanto a petição do requerido às 

fls. 136 e 137, no prazo de 15 dias, devendo ainda informar, em caso de 

concordância com os valores depositados, conta para liberação dos 

valores atinentes aos honorários de sucumbência.

Havendo concordância e sem outros requerimentos, proceda-se a 

liberação dos valores depositados a título de consignação em favor do 

requerido e liberação dos valores depositados pelo requerido à fl. 137/v a 

título de honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente.

Decorrido o prazo para o recolhimento das custas pendentes pelo 

requerido, não sendo requerido, certifique-se procedendo em seguida o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199004 Nr: 13964-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos em correição.

Indefiro, por ora, a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato 

o esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes aos executados, sendo certo que se faz necessário, 

inclusive, a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de 

Imóveis na Comarca na qual residem as partes executadas, e nas demais 

que porventura possam ser encontrados bens em seus respectivos 

nomes.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 83.

Intime-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216102 Nr: 6765-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro, por ora, a pesquisa de bens via INFOJUD, visto que não constato 

o esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes aos executados, sendo certo que se faz necessário, 

inclusive, a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de 

Imóveis na Comarca na qual residem as partes executadas, e nas demais 

que porventura possam ser encontrados bens em seus respectivos 

nomes.

Outrossim, diligencie-se quanto o cumprimento do mandado de intimação 

dos executados da penhora online expedido à fl. 91.

Em sendo positivo, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação e em 

seguida intime-se o exequente para manifestação.

Em seguida, voltem-me concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267469 Nr: 30250-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUEO NAKATA, ELIZABETH AUREA MONTEIRO 

NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP, 

VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, ante a ausência de prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.CITE-SE o 

requerido Reginaldo Oliveira para que apresente sua defesa nos autos, 

constando do mandado que, quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Na oportunidade, deverá 

se manifestar quanto ao seu interesse na realização de audiência de 

conciliação a ser designada por este Juízo.Constatando-se quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 1544-94.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, atente-se à Gestora Judiciária quanto a pratica de atos 

ordinatórios, promovendo a vinculação dos valores depositados aos autos 

à fl. 521.

Outrossim, considerando que conciliação, inclusive no curso do processo 

judicial, deve ser estimula por juízes, advogados, defensores e membros 

do Ministério Público (artigo 3º, §3º, CPC), defiro a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme pleiteado pelas 

partes às fls. 543 e 548/549.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61812 Nr: 3336-20.2007.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, EVELIN 
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JACQUELINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se os autos em embargos à execução ajuizada por Aparecido 

Batista dos Santos e outro em desfavor de Cooperativa de Crédito Rural 

Oeste de Mato Grosso Ltda., apensa aos autos de prestação de contas 

n.º 1544-94.2008.811.0055 e execução nº 350-93.2007.811.0055.

Praticados vários atos processuais, este Juízo designou perícia contábil a 

ser realizada conjuntamente nas contas objeto da ação de prestação de 

contas e dos embargos à execução.

Contudo, as partes manifestaram interesse na composição extrajudicial, 

pugnando pela suspensão do processo, mediante petições de fls. 543 e 

548/549 nos autos n.º 1544-94.2008.811.0055.

Assim, considerando que conciliação, inclusive no curso do processo 

judicial, deve ser estimula por juízes, advogados, defensores e membros 

do Ministério Público (artigo 3º, §3º, CPC), suspenda-se os autos pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 256286 Nr: 21674-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlan Paulo Casa Nova, ELAINE RAMOS CASA 

NOVA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 31/01/2019, às 16h 45mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação 

dos acusados.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282742 Nr: 27520-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETER GIEHL GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Vistos,

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a progressão de 

regime, designo audiência admonitória para o dia 24 de outubro de 2018, 

às 14 horas.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271480 Nr: 2344-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA, NICANOR 

BATISTA ALVES
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Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 26 de fevereiro de 2018 contra Danilo Alves de 

Oliveira, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados nos artigos 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei nº 

10.826/2003; e 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, em concurso 

material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que:

[...]

01º FATO.

No dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 14h., neste município e 

Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DANILO ALVES DE 

OLIVEIRA, com consciência e vontade, tinha sob sua guarda, produto 

oriundo de espécime de fauna silvestre, consistente em uma peça de 

jacaré, não autorizado ou sem a devida permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente.

(...)

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado DANILO 

ALVES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade possuía, em sua 

residência particular, 03 (três) munições calibre .38, 01 (um) cartucho 

calibre .28, 01 (um) estojo calibre .36, 01 (um) estojo de calibre .28 

deflagrado, 01 (um) estojo calibre .32, todos de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

03º FATO.

Do mesmo modo, em igualdade de tempo e local, o denunciado DANILO 

ALVES DE OLIVEIRA possuía, em sua residência particular, 01 (uma) 

pistola calibre 9 mm e 18 (dezoito) munições calibre 9 mm, todas de uso 

restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

(...). Sic - fls. 05/06 verso

O réu foi preso em flagrante delito no dia 26 de janeiro de 2018, cuja 

prisão foi convertida em preventiva no dia 28 de janeiro de 2018, em 

audiência de custódia, por força da decisão de fls. 46/48.

O réu, por meio de advogada constituída, postulou pela revogação da 

prisão preventiva (fls. 51/57).

O MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão do 

acusado (fls. 67/69 verso).

Às fls. 71/74, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado.

A peça inicial acusatória foi recebida em 14 de março de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 78/78 verso.

O réu foi devidamente citado (fls. 85) e, às fls. 91/100, por meio da 

advogada constituída, apresentou resposta à acusação, pugnando pela 

absolvição sumária da prática do crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso 

III, da Lei nº 9.605/1998. Requereu, ainda, a atipicidade material da conduta 

dos crimes de posse de munição, ou, reconhecimento de crime único dos 

crimes de posse de munição e porte ilegal de arma de fogo.

O MPE pugnou pelo indeferimento dos pleitos da defesa e requereu o 

prosseguimento do feito (fls. 102/104).

Às fls. 105/107 verso, indeferiu-se o pleito de absolvição sumária do 

agente, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 122/124, com as oitivas das testemunhas PM Fabiana Rodrigues 

Notarangeli, PM Cleyton Ribeiro Grupp e Nicanor Batista Alves, além do 

interrogatório judicial do réu Danilo Alves de Oliveira, conforme mídia de 

fls. 128.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, o MPE ofereceu 

aditamento à denúncia para imputar a Nicanor Batista Alves a prática dos 

crimes previstos nos artigos 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998 e 12 
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da Lei nº 10.826/2003. Requereu, ainda, que o acusado Danilo Alves de 

Oliveira responda apenas pela prática do crime previsto no artigo 16, 

caput, da Lei nº 10.826/2003 (fls. 133/135).

A defesa do acusado Danilo Alves de Oliveira se manifestou acerca do 

aditamento da denúncia às fls. 138/139.

O aditamento à denúncia apresentado às fls. 133/135 foi recebido às fls. 

140/140 verso, determinando-se a citação do acusado Nicanor Batista 

Alves.

Citado às fls. 151, o acusado Nicanor Batista Alves, por meio da DPE, 

apresentou resposta à acusação às fls. 153.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 169/169 verso, com as oitivas das testemunhas PM Fabiana Rodrigues 

Notarangeli e PM Cleyton Ribeiro Grupp, além dos interrogatórios judiciais 

dos réus Danilo Alves de Oliveira e Nicanor Batista Alves, conforme mídia 

de fls. 185.

O MPE apresentou alegações finais às fls. 187/192, a fim de condenar o 

réu Danilo Alves de Oliveira pela prática do crime previsto no artigo 16, 

caput, da Lei nº 10.826/2003. Requereu, ainda, a condenação do réu 

Nicanor Batista Alves pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, 

caput, da Lei nº 10.826/2003 e 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, em 

concurso material de crimes.

O réu Nicanor Batista Alves, por meio da DPE, apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 193/196, pugnando pela aplicação da pena no mínimo 

legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão dos crimes e idade da 

vítima.

O réu Danilo Alves de Oliveira, por meio de sua advogada constituída, 

apresentou as derradeiras alegações às fls. 198/203, pugnando pela 

absolvição do acusado da prática do crime em questão, “haja vista a 

existência da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, com 

fulcro no artigo 23, I, c/c 24 do Código Penal”. Alternativamente, requereu 

a desclassificação do crime previsto no artigo 16 da Lei de Armas para o 

artigo 14 da mesma lei. Por fim, requereu a aplicação da atenuante da 

confissão.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, § 1º, INCISO III, DA LEI 

9.605/1998 E 12 DA LEI 10.826/2003.

RÉU NICANOR BATISTA ALVES

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 23/25), termo de exibição e 

apreensão (fls. 26), laudo de balística forense (fls. 29/33), e pelos 

depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Em Juízo, o réu Nicanor Batista Alves confessou a prática delitiva, 

admitindo-se que o couro de jacaré e as munições apreendidas são de 

sua propriedade (mídia de fls. 185).

Inquirido judicialmente, o policial da ocorrência Cleyton Ribeiro Grupp 

informou que encontrou na residência do acusado arma de fogo e 

munições restritas e permitidas, bem como, o couro de jacaré (mídias de 

fls. 128 e185).

Este depoimento foi corroborado pela policial militar Fabiana Rodrigues 

Notarangeli que, também, participou da ocorrência policial (mídias de fls. 

128 e185).

O réu Danilo Alves de Oliveira também confirmou que o couro de jacaré e 

algumas das munições apreendidas pertenciam ao seu avô Nicanor 

Batista Alves, ora acusado (mídia de fls. 128 e 185).

No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão da prática delitiva pelo réu encontram-se em harmonia com 

as demais provas produzidas. Afinal, o couro de jacaré e as munições, 

conforme já acenado, foram encontrados com o réu.

Dessa feita, restou cabalmente comprovado nos autos que o réu cometeu 

os delitos de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido e 

contra a fauna, eis que as munições tiveram sua eficiência comprovada 

através do laudo de balística forense juntado às fls. 29/33 e a apreensão 

do couro de jacaré se encontra às fls. 26.

Prosseguindo, o pleito da defesa do réu nas derradeiras alegações, no 

sentido de se aplicar o princípio da insignificância com relação ao fato 

ilícito insculpido no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com a 

finalidade de afastar a tipicidade material da conduta, entendo que não 

detém respaldo jurídico. Vejamos.

Os Tribunais Pátrios, notadamente o Sodalício Mato-Grossense, acerca da 

matéria, já se posicionou no sentido do descabimento do referido princípio 

com relação aos delitos ambientais, haja vista que a violação da norma 

penal ambiental, a priori, não comporta a ideia de inexpressividade, visto 

que o interesse protegido envolve toda a sociedade, inclusive, as 

gerações vindouras.

Nesta senda, impende consignar o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA EM FLORESTA 

OU OUTRAS FORMAS DE VEGETAÇÃO, SEM LICENÇA OU REGISTRO DA 

AUTORIDADE COMPETENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRETENSÃO 

RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER 

RELATIONEM – NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 

RELEVÂNCIA – BUSCA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA 

PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES – JULGADO DO TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO.“O dano ao meio ambiente é cumulativo, que afeta inclusive 

as gerações futuras. A partir do momento que é somada a todas as 

demais interferências humanas na natureza, o prejuízo global causado ao 

ecossistema por todas as condutas isoladas pode resultar em 

consequências extremamente gravosa e que, não raro, são percebidos a 

longo prazo [...].” (PGJ, Parecer nº 001757-012/2011) “[...] Não cabe a 

aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, 

porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por 

critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a 

higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder 

público para a presente e futuras gerações [...].” (TJMT, Ap nº 

33076/2014) (TJMT, Ap 14822/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

07/07/2017)”

Desse modo, considerando que a finalidade maior do legislador 

infraconstitucional ao criar a Lei nº 9.605/98, foi de tutelar de forma efetiva 

o meio ambiente, diante de sua importância imensurável, torna-se 

inaplicável o princípio da insignificância no caso em apreço, haja vista que 

se encontra em descompasso com o entendimento jurisprudencial firmado 

pelos Tribunais Pátrios.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO

 16 DA LEI 10.826/2003.

RÉU DANILO ALVES DE OLIVEIRA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 08 e seguintes), boletim 

de ocorrência (fls. 23/25), termo de exibição e apreensão (fls. 26/27), 

laudo de balística forense (fls. 29/34), e pelos depoimentos colhidos nas 

fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Os policiais da ocorrência, quando inquiridos na DEPOL, relataram que:

[...]

QUE a guarnição realizou uma busca pessoal nos suspeitos e uma revista 

na residência, onde obtiveram êxito de localizar na rack em baixo de uns 

cobertores uma pistola calibre 9mm da marca SMITH E WESSON; QUE esta 

arma estava carregada e municiada com o carregador contendo 15 

munições calibre 9 mm. (Adriano Cesar Muniz Martins e Fabiana Rodrigues 

Notarangeli; fls. 10/11 e 12/13)

Em Juízo, a policial Fabiana confirmou o depoimento prestado na fase 

policial (mídia de fls. 128).

Estes depoimentos foram corroborados pelas declarações do policial 

militar Cleyton Ribeiro Grupp que, também, participou da ocorrência (mídia 

de fls. 185).

Por sua vez, o réu confessou a prática delitiva, acrescentando que 

possuía a arma de fogo de uso restrito e as munições para proteção 

pessoal (mídias de fls. 128 e 185).

No ponto, as declarações dos policiais foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão encontram-se em harmonia com as demais provas 

produzidas. Afinal, a arma de fogo e as munições de uso restrito, 
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conforme já acenado, fora encontrada dentro da casa do acusado.

Em arremate, o laudo de balística forense confirma que “tratam-se de 

pistola e munições de calibre restrito, compatíveis e eficientes” (fls. 29/30).

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o acusado Danilo Alves de Oliveira cometeu o crime descrito no artigo 

16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

No que concerne à alegação de que o réu portava a arma de fogo em 

razão de defesa pessoal, pois, segundo ele, já foi vítima de tentativa de 

homicídio, não se mostra suficiente à exclusão da ilicitude de sua conduta. 

Não está o indivíduo autorizado a se armar, em desrespeito à lei, expondo 

ao perigo a segurança coletiva, sendo exigível que tivesse a devida 

licença legal para portar e possuir arma de fogo. Se admitida a excludente, 

a aplicação do tipo penal ficaria ao talante do subjetivismo das partes.

 A propósito:

APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 

NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARAGRÁFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 

N° 10.826/03. CONDUTA TÍPICA. PALAVRA DOS POLICIAIS. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADODE 

NECESSIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. 

DESCLASSIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. I - Os depoimentos dos policiais foram 

uníssonos quanto à apreensão da arma de fogo na cintura do agente, a 

qual apresentava numeração suprimida, consoante demonstrado pela 

perícia. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a 

comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a 

ensejar a caracterização do crime, não vinga a tese de atipicidade sob a 

argumentação de ausência de lesividade do bem jurídico tutelado. III - 

Excludente de ilicitude por estado de necessidade não restou configurada. 

A suposta insegurança vivenciada pelo réu não o autoriza a portar arma 

de fogo sem autorização legal ou regulamentar. IV - O Estatuto do 

Desarmamento equiparou as armas de fogo com numeração suprimida ou 

adulterada àquelas de uso restrito, restando, assim, inviável a 

desclassificação delitiva. V - O réu não confessou o fato descrito na 

denúncia, ademais, ainda que reconhecida a atenuante em questão, a 

pena provisória restou estabelecida no mínimo legal, vedada maior 

redução, na forma da Súmula nº 231, do STJ. APELO DA DEFESA 

DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70078581501, Quarta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 

30/08/2018)

Observe-se que, caso possibilitado o uso da arma, todas as pessoas que 

se sentissem ameaçadas ou inseguras poderiam pugnar pela 

aplicabilidade da excludente, seja de ilicitude, seja de culpabilidade, o que 

não se pode aceitar, alargando a previsibilidade legal quanto às situações 

permissivas do porte de arma, ocasionando descontrole estatal. Isso, sem 

mencionar a carência do curso de qualificação e conhecimento das 

demais questões técnicas pertinentes ao uso do armamento bélico.

 Em suma: não há que se falar em estado de necessidade, pois, se o réu 

estava sendo ameaçado, como alegou, deveria ter comunicado tais fatos 

às autoridades competentes e tomado as precauções que julgasse 

adequadas, dentro dos limites da lei. Por evidente, a aquisição de arma de 

fogo e munições deu-se de forma voluntária, sendo o réu consciente da 

ilicitude de seu ato, devendo, portanto, ser responsabilizado criminalmente.

Portanto, vai afastada a tese de incidência de excludente de ilicitude do 

estado de necessidade.

Em relação ao crime de posse/porte ilegal de arma de uso restrito, o 

acusado postula pela desclassificação para o delito previsto no artigo 14 

da Lei nº 10.826/03, alegando, em síntese, erro de tipo, uma vez que não 

tinha conhecimento que a arma e demais artefatos bélicos eram de uso 

restrito.

 O Código Penal, em seu art. 20, prevê que "O erro sobre elemento 

constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por 

crime culposo, se previsto em lei". Na hipótese, o erro de direito fundado 

no desconhecimento da lei é inescusável, cabendo sublinhar que a defesa 

do réu alega de forma genérica a ausência de conhecimento, sem indicar 

as circunstâncias que ensejariam a ignorância do ilícito, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do art.156 do CPP.

No ponto:

APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PORTEILEGAL DE 

ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA 

LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

ISENÇÃO DA PENA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO RECONHECIDO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

 I A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas nos autos. O réu 

confessou a prática delituosa, sendo sua versão corroborada pelos 

depoimentos dos policiais militares e demais elementos de prova juntados 

aos autos.

 II Erro de proibição não demonstrado, por conta da ampla divulgação do 

Estatuto do Desarmamento. Ademais, o réu sabia da ilicitude da conduta 

de portar arma de fogo.

 III Conhecendo a ilicitude da ação de portar e transportar arma de fogo, 

também sabia que o acessório acoplado à arma constitui dispositivo bélico 

e que o seu transporte e disposição sujeitam-se a rígido controle estatal. 

Pelo menos, deveria saber da ilicitude dessa conduta, e tal era plenamente 

alcançável bastando fosse conhecida a legislação de regência, que, 

expressamente, classifica como de uso restrito dispositivos que 

constituam acessórios de armas e que tenham por objetivo dificultar a 

localização da arma, como os silenciadores de tiros (Decreto nº 3.665/00).

 IV Inviável a desclassificação para o delito do art. 14, caput, do Estatuto 

do Desarmamento, eis que o acessório de uso restrito instalado na arma 

de fogo de uso permitido caracteriza a figura típica do art. 16, caput, da 

mesma lei. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

(TJ/RS, Apelação Crime Nº 70075438051, Quarta Câmara Criminal, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 05/04/2018)

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/06 verso e o aditamento à denúncia de fls. 133/135, e 

o faço para CONDENAR como por condenado tenho os réus Nicanor 

Batista Alves, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 12, caput, 

da Lei nº 10.826/2003 e 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, em 

concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal; e 

Danilo Alves de Oliveira, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 

16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO

RÉU NICANOR BATISTA ALVES

 A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 12, 

caput, a pena de um (01) ano a três (03) anos de detenção, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

 As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria 

sociedade.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do denunciado, a PENA-BASE deve ser no mínimo legal, razão pela qual 

FIXO-A, portanto, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes de pena. Todavia, constato a incidência das circunstâncias 

atenuantes da confissão espontânea e idade da vítima, insculpidas no 

artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP, razão pela qual, atenta ao que preceitua 

a Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena intermediaria em 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de 

aumento ou diminuição.

 Assim, FIXO a pena do crime em questão (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) 

em 01 (um) ANO DE DETENÇÃO e 10 (dez) dias-multa, sendo que FIXO o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato 

(26/01/2018), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação 

econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 

11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que possam 

modificá-la.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO 

ARTIGO 29, § 1º,

 INCISO III, DA LEI Nº 9.605/1998.

RÉU NICANOR BATISTA ALVES

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei 

nº 9.605/1998 é de detenção, de seis (06) meses a um (01) ano, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes em anexo.
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 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção e dez (10) 

dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro circunstâncias 

agravantes. Todavia, verificam-se as circunstâncias atenuantes da 

confissão e da idade da vítima, contudo, por força da Súmula 231 do STJ, 

MANTENHO a pena em seis (06) meses de detenção e dez (10) 

dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção e 

dez (10) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente à data do fato (26/01/2018), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos 

do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de 

outras circunstâncias que possam modificá-la.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes previstos nos artigos 

12 do Estatuto do Desarmamento e 29, § 1º, inciso III, da Lei Ambiental, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE 01 (um) 

ANO E 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO E 20 (vinte) DIAS-MULTA, sendo 

que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do 

fato (26/01/2018), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da 

Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras circunstâncias que possam 

modificá-la.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo de cinco 

anos, eis que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 DO RÉU DANILO ALVES DE OLIVEIRA

QUANTO AO DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 

MUNIÇÃO DE USO RESTRITO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 é 

de reclusão, de três (03) anos a seis (06) anos, e multa.

A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes não serão considerados nesta fase dosimétrica, ante 

a reincidência delitiva.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual a ré responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) anos de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, constato a existência de 

circunstância agravante, consistente na reincidência delitiva (Executivo de 

Pena de Código 177737). Verifico, todavia, que o réu faz jus à atenuante 

da confissão, contudo, deixo de baixar a pena aquém do mínimo legal, em 

virtude do que dispõe a Súmula 231 do STJ, razão porque MANTENHO a 

pena em três (03) anos de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-A AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (26/01/2018), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante 

a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP e Súmula 269 do STJ.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, justamente pela reincidência, ante ao que preceitua o 

artigo 44, inciso II, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a 

aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, III, 

também do Código Penal.

Ante ao regime inicial para cumprimento da pena fixado (regime 

semiaberto), EXPEÇA-SE IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro 

motivo não houver de permanecer preso.

 ENCAMINHEM-SE a arma e as munições apreendidas para o Exército 

Brasileiro.

INTIMEM-SE os acusados para comprovarem a legitimidade dos celulares e 

acessórios apreendidos às fls. 26, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

decurso do prazo acarretará automaticamente na perda dos produtos em 

favor da UNIÃO.

O couro de jacaré deverá ser DOADO a alguma instituição cadastrada 

neste Juízo. Caso não haja instituição interessada, DESTRUA-SE.

ENCAMINHE-SE cópia desta sentença para o executivo de pena do 

acusado Danilo Alves de Oliveira (Código Apolo 177737 – 1ª Vara local).

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo legal, 

eis que DEFIRO o pleito de justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público, Defensoria Pública e à Defesa do acusado 

Danilo Alves de Oliveira.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 16 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 250178 Nr: 16729-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 
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OAB:OAB/MT 18.496

 Autos nº: 16729-60.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 250178.

Vistos.

1. Considerando que esta Magistrada foi convocada para participar do 

evento “Encontro entre Magistrados, Delegados, Promotores e Oficiais da 

Polícia Militar” realizado nos dias de 29/08/2018 a 01/09/2018, sediado na 

cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência de instrução designada às 

fls. 73 para o dia 19 de março de 2019, às 15h20min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 09) e na resposta (fls. 67).

4. Com relação à testemunha Daiane Justina de Oliveira Pereira, INTIME-SE 

o advogado do réu para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fls. 87, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de preclusão.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor do réu.

 6. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186408 Nr: 3828-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS Nº 3828-31.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): NELSON OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): NELSON OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 90345096134, Rg: 

1333630-4 SSP MT Filiação: Severino Caetano de Oliveira e Luiza da Silva 

Campos, data de nascimento: 08/10/2973, brasileiro(a), natural de Alto 

paraguai-MT, solteiro(a), Atualmente em local incertou ou desconhecido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o 

faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Nelson Oliveira da 

Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código 

Penal. (...) Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, 

para o crime de lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis 

ou substituição da pena privativa de liberdade, face ao não 

preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I 

e 77, III, ambos do Código Penal). O réu poderá apelar em liberdade, uma 

vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva. Custas pelo acusado, SUSPENDENDO a EXIGIBILIDADE pelo 

prazo legal, em razão de estar sendo assistido pela Defensoria Pública. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando 

sobre a suspensão ventilada. Também após o trânsito em julgado, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional 

e Estadual de Identificação. Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito 

em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados 

(artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). Somente após o trânsito 

em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução 

DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas as determinações constantes 

da presente sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 22 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284299 Nr: 12490-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. THIAGO LEITE DOS ANJOS, OAB/MT 

20.977, PARA TOMAR CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA AS FLS. 43 DOS AUTOS, BEM COMO QUERENDO APRESENTAR 

RESPOSTA A ACUSAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 (....) CERTIFICO que em cumprimento ao r. MANDADO DE INTIMAÇÃO no 

dia 12/10/2018 às 10h06min., me dirigi ao Prédio do Centro de Detenção 

Provisória, TRIAGEM III, e ali estando após as formalidades legais e de 

estilo PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LEONARDO LIRA DE 

ARAUJO o qual após ouvir a leitura do mandado e da denuncia aceitou as 

cópias que lhe ofereci exarando ciente no anverso e informando que tem 

advogado na pessoa do senhor Thiago Leite. O referido é verdade e dou 

fé. Tangara da Serra, 15 de Outubro de 2018.Gisliane Pereira Alexandre, 

Oficial de Justiça e Avaliador Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 293130 Nr: 19491-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOME NETO - 

OAB:11890-B/MT

 Autos nº: 19491-15.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 293130.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 17h10min, para oitiva da 

vítima Valdecir Lima dos Santos, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286627 Nr: 14451-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR LOCAPUTO, RUDINEI LUCIETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 Autos nº: 14451-52.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 286627.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 17h30min, para oitiva da 

testemunha Weverton Crespim de Oliveira, que deverá ser INTIMADA para 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287287 Nr: 15004-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.LINS-SP, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME WELLINGTON LEITE HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio José Zampieri - 

OAB:102643/SP

 Autos nº: 15004-02.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 287287.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 17h20min, para oitiva da 

vítima Ailton Mascena Ramalho, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281365 Nr: 10113-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACARIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 10113-35.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 281365.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Júnior, 

ofereceu denúncia em 13 de junho de 2018 contra Francisco Macário 

Rodrigues de Souza, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

delitos capitulados nos art. 150, caput c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal 

(1º FATO); art. 21, caput (2º FATO); c/c art. 65, caput, por três vezes, em 

continuidade delitiva (3º FATO), ambos da Lei de Contravenções Penais 

c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal; c/c art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, 

ambos do Código Penal (4º FATO); e art. 24, caput, da Lei 11.340/2006, 

por três vezes, em continuidade delitiva (5º FATO), em concurso material 

de crimes.

Apurou-se, segundo a denúncia, que:

[...]

01º FATO

 No dia 05 de abril de 2018, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado FRANCISCO MACÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, 

com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica 

contra a mulher, entrou e permaneceu na residência da vítima Maria 

Cleusa Gomes de Souza, sua ex-companheira, contra a vontade expressa 

desta.

02º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima delineados, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FRANCISCO 

MACÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a 

configurar violência doméstica contra a mulher, perpetrou vias de fato 

contra a vítima Maria Cleusa Gomes de Souza, sua ex-companheira.

03º FATO

No dia 28 de maio de 2018, em horários alternados, o denunciado 

FRANCISCO MACÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e 

vontade, por três vezes, em continuidade delitiva, de modo a configurar 

violência doméstica contra a mulher, perturbou a tranquilidade da vítima 

Maria Cleusa Gomes de Souza, sua ex-companheira, por acinte, 

consistente em perseguições em locais públicos.

04º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima apontados, o 

denunciado FRANCISCO MACÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, com 

consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a 

mulher, ameaçou por palavras e gestos, a vítima Maria Cleusa Gomes de 

Souza, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

05º FATO

Por fim, no dia 28 de maio de 2018, em horários alternados, o denunciado 

FRANCISCO MACÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e 

vontade, por três vezes, em continuidade delitiva, de modo a configurar 

violência doméstica contra a mulher, descumpriu decisão judicial que 

deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Maria Cleusa Gomes de 

Souza, sua ex-companheira, no dia 05/04/2018. (fls. 05/08)

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 10 e seguintes), cuja prisão 

foi convertida em preventiva (fls. 40/43).

A peça inicial acusatória foi recebida em 21 de junho de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 46/46 verso.

 Citado pessoalmente às fls. 53, o acusado, por meio de advogado 

constituído, apresentou defesa preliminar às fls. 54/55, arrolando 

testemunhas.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 72/72 verso, com a oitiva da vítima Maria Cleusa Gomes de Souza e 

das testemunhas PM Darciomar Paulo Perin e PM Sidnei Mário Kraus, além 

do interrogatório do acusado Francisco Macário Rodrigues de Souza, 

conforme mídia de fls. 76.

O Ministério Público apresentou suas derradeiras alegações às fls. 77/82, 

reiterando os termos da acusação inicial, requerendo, assim, a 

condenação do réu, nas penas dos delitos a ele imputados.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais, às fls. 83/84, pugnando pela absolvição do acusado da prática 

dos crimes previstos na peça acusatória, salvo o delito de 

descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 10 e seguintes), do 

boletim de ocorrência policial (fls. 11/11 verso), termo de 

declarações/representação (fls. 14/14 verso), bem como, pelos 
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depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Na DEPOL, o acusado negou a prática delitiva. Vejamos:

[...]

QUE, nega as acusações que lhe estão sendo feitas, afirmando que não 

tinha terminado o relacionamento com MARIA, pois estavam juntos até esta 

manhã. Sendo que ontem dormiram juntos e hoje pela manhã, por volta das 

07h30min., ele saiu para trabalhar e o interrogando foi para uma fazenda 

no Distrito de Progresso matar um carneiro que seu patrão tinha lhe 

presenteado de aniversário, mas como o local não tem sinal de celular, 

acredita que MARIA tenha tentado ligar, pois ao chegar na cidade, por 

volta das 10h30min., ligou para ela, para perguntar se ela queria que 

comprasse um pastel ao lado da feira? QUE ela já o tratou grosseiramente 

perguntando onde o interrogando estava, lhe xingando de “velho safado”; 

QUE o interrogando tentou explicar, mas ela não quis ouvir e disse que 

não iria mais permitir sua entrada na casa dele; QUE, o interrogando então 

pediu pra ela pelo menos devolver seus pertences que tinha deixado na 

casa dela, mas ela não lhe deu atenção; QUE, o interrogando vendeu o 

carneiro ao seu amigo CUIABANO do Espetinho do Cuiabano, que fica na 

Av. Brasil desta cidade, o qual lhe convidou pra vim jantar com ele, pois 

iria preparar o carneiro; QUE, mais tarde o interrogando foi até o sobredito 

espetinho, onde encontrou-se com duas amigas, com as quais estava em 

uma mesa conversando quando MARIA chegou, estacionou a moto e 

entrou dentro do restaurante, onde inclusive ela faz uma diária por 

semana aos domingos; QUE, o interrogando tentou conversar com para 

pedir seus pertences que estavam na casa dela, mas ela o destratou e 

respondeu que não tinha lá. Em seguida, ela levantou-se da mesa em que 

estava sentada com o CUIABANO e outro senhor que não conhece, foi até 

a moto dela e ligou para a polícia; QUE, percebendo que ela iria criar 

confusão, o interrogando pagou sua conta e foi embora buscar sua moto 

que havia deixado estacionada no pátio do Posto Mídia, mas no trajeto, 

próximo ao colégio 29 de novembro, foi abordado pelos policiais militares 

que o trouxeram para esta delegacia; Que, tentou explicar a situação aos 

policiais e até pediu que os levassem a casa dela, para comprovar que 

suas roupas, seus equipamentos de trabalho e inclusive um galão de 

gasolina que tinha comprado para levar para a fazenda e acabou usando 

para abastecer a moto dela, estavam no local, mas eles não o atenderam. 

Portanto, não é verdade que tenha xingado, ofendido e muito menos 

ameaçado MARIA de qualquer forma; QUE, descumpriu as medidas 

protetivas contra a sua pessoas, porque MARIA insistia em encontrar-se 

consigo e ficava ligando e pedindo pra encontrarem-se. (fls. 18/19)

Em Juízo, o acusado ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

fase policial (mídia de fls. 76).

Por sua vez, a vítima, quando inquirida na fase policial, confirmou todas as 

ações delitivas descritas na peça acusatória. Confira-se:

[...]

FRANCISCO não aceita a separação e desde então passou a insistir 

querendo voltar, mas como não foi correspondido, começou a ameaçar 

dizendo que se a declarante arrumasse outro homem, iria matar os dois; 

QUE, a declarante não tem mais paz, não consegue mais seguir sua rotina, 

pois FRANCISCO a perturba em seus empregos, nos lugares que costuma 

frequentar, além do que também a agredi verbalmente. Xingando-a e 

ofendendo-a, falando mau de sua pessoas para seus patrões e seus 

colegas; QUE, frequentemente ele pula o muro da residência da declarante 

para vigiá-la e insistir querendo conversar, até que, em 05/04/2018 ele 

invadiu o local e após uma discussão a agrediu fisicamente, razão pela 

qual, solicitou MEDIDAS PROTETIVAS. Mas ele nunca cumpriu as 

determinações judiciais que lhe foram impostas e zomba da justiça, 

dizendo que nunca ira ficar preso por causa disso; QUE, com medo das 

reações dele, até então a declarante vinha evitando de denunciá-lo, pois 

teme as ameaças que ele faz, dizendo que se algum dia for preso por 

causa disso, quando sair da cadeia irá mata-la; QUE, a declarante nunca 

deu esperança de voltarem, nem quis mais nada com ele, no entanto, 

FRANCISCO insiste em querer conversar; QUE, hoje ele passou o dia 

perturbando a declarante em seu emprego de diarista e tentou pular o 

muro da residência onde trabalha, mas desistiu por causa da cerca 

elétrica; QUE, ao sair do trabalho, ele estava esperando; QUE, a 

declarante teve que correr com sua moto até a delegacia, mas ao chegar 

em casa, se deparou novamente com ele na frente do seu portão; QUE, 

pra não ser abordada, desviou o caminho e tentou ligar para a polícia, mas 

ele percebeu e fugiu do local; QUE, por volta das 20h30min., a declarante 

veio até o restaurante do Cuiabano pra jantar, onde inclusive também faz 

diárias, quando se deparou com FRANCISCO sentado a uma mesa com 

duas mulheres; QUE, sem esboçar qualquer reação, a declarante entrou e 

sentou-se a mesa do seu patrão para jantar, quando então, FRANCISCO 

se aproximou e começou a perturbá-la por causa de duas camisas que ele 

tinha esquecido em sua casa; QUE, a declarante falou que iria levar as 

camisas dele na delegacia da mulher, onde ele poderia busca-las depois. 

Mas ele começou a destrata-la na frente do seu patrão e logo em seguida 

voltou pra mesa dele, no entanto, depois disso, ficou passando pra ir ao 

banheiro várias vezes, fazendo gestos obscenos e dando risada, até que 

ele se aproximou novamente e começaram discutir, e no meio da 

discussão ameaçou dizendo que aquilo não iria ficar assim; QUE, não 

suportando mais essa situação, a declarante resolveu acionar a policia; 

QUE, ao perceber que a declarante estaca no telefone, ele levantou da 

mesa que estava e foi embora, mas os policiais chegaram a tempo de 

alcança-lo descendo logo abaixo; QUE, a declarante teme as reações de 

FRANCISCO, pois acredita e afirma que ele possui comportamento 

psicopata (fls. 14/14 verso; Maria Cleusa Gomes de Souza Fonseca).

Na mesma toada, a testemunha Gilson Luiz de Almeida aduziu que:

[...]

Conhece a vítima e o suspeito, pois a vítima já foi cozinheira do depoente e 

agora faz diárias no restaurante dele, já o suspeito o depoente conheceu 

por meio da vítima há pouco tempo; QUE no dia dos fatos o depoente 

chamou a vítima para comer um carneiro; QUE o depoente não tinha visto 

que o suspeito estava sentando à mesa com outras mulheres; QUE o 

depoente tem ciência que a vítima possui medidas protetivas contra o 

suspeito; QUE mesmo assim o suspeito passou perto da mesa onde 

estava sentado com a vítima e começou a injuriá-la dizendo: sua 

vagabunda; QUE o suspeito disse que ele chegou primeiro no restaurante; 

QUE a vítima disse que iria chamar a polícia e então o suspeito ameaçou 

ela dizendo: se eu for preso quando sair da cadeia eu te mato; QUE em ato 

contínuo a vítima se levantou da mesa com o telefone na mão e ligou para 

a PM; QUE os policiais militares logo chegaram e prenderam o suspeito em 

flagrante; QUE o depoente relata que a vítima estava há um bom tempo 

separada do suspeito e mesmo tendo medidas protetivas ele ia aos 

domingos no restaurante ficar vigiando ele, pois domingo é o dia em que a 

vítima faz diária no local; QUE perguntando se o suspeito é uma pessoa 

agressiva e violenta, o depoente respondeu que a vítima relatou que o 

suspeito a agredia e já registrou outros boletins de ocorrência contra ele. 

(fls. 27/27 verso)

Conforme declarações supra descritas e, considerando que a vítima 

ratificou, integralmente, as declarações prestadas na fase policial, quando 

ouvida judicialmente, apenas não se recordando dos detalhes, verifica-se 

que o acusado praticou o crime de violação de domicílio e a contravenção 

penal de vias de fato em face da vítima, eis que adentrou e permaneceu 

na residência dela, sem a sua autorização, pois, não se conformava com 

a separação, bem como a agrediu fisicamente (Fatos 01 e 02).

 Também restou caracterizada a contravenção penal de perturbação a 

tranquilidade, por acinte, haja vista que o acusado foi até o serviço da 

vítima para lhe perturbar e, depois que a vítima saiu do seu serviço, o 

acusado foi até a sua residência para lhe atormentar. Aliás, o acusado 

perturbou a tranquilidade da vítima quando ela se encontrava no espetinho 

do Cuiabano, conforme declarações da própria testemunha Gilson Luiz de 

Almeida, vulgo “Cuiabano”, que, presenciou os fatos (Fato 03, por três 

vezes).

Na mesma vereda, percebe-se que a prática do crime de ameaça é 

evidenciada nas palavras da vítima e da testemunha Gilson Luiz de 

Almeida, que, confirmaram que o acusado ameaçou de morte a vítima, 

justificando-se que se ele fosse preso isso não iria ficar assim e que iria 

matar a vítima (Fato 04).

Do conjunto probatório dos autos, especificamente das medidas protetivas 

outrora deferidas em favor da vítima, veja-se que o acusado descumpriu a 

ordem judicial de não se aproximar da vítima, de manter contato e nem 

frequentar o local de trabalho dela, depreendendo-se que o acusado 

ciente das medidas a procurou, por duas vezes, quando a vítima se 

encontrava trabalhando e, por uma vez, quando ela saiu do seu trabalho e 

foi para a sua casa. Aliás, vale lembrar, que a testemunha Gilson Luiz de 

Almeida confirmou na fase policial que o acusado a procurava 

constantemente porque ele não aceitava a separação, corroborando ainda 

mais as declarações judiciais da vítima.

Não é demais dizer, que a palavra da vítima assume relevância especial a 

fim de descortinar a ação delitiva em crimes e/ou contravenções penais no 

contexto da violência doméstica e familiar, sobretudo quando amparadas e 
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em sintonia com outras provas, em particular a testemunhal, mormente 

quando a negativa do réu, principalmente em Juízo, veio recheada de 

contradições, pois, como bem apontou o Promotor de Justiça em suas 

alegações finais, o réu afirmou que ficou quase um mês na fazenda sendo 

que foi intimado, nesta urbe acerca do deferimento das medidas protetivas 

justamente no dia que alegou aqui não estar; relatou, ainda, estar casado 

com outra mulher e que no dia 28/05 viu a vítima somente no bar do 

Cuiabano (à noite), contradizendo suas próprias declarações prestadas 

na Depol, no sentido de que teria dormido com a vítima na noite anterior.

Por fim, relembre-se que a relação do acusado e da vítima é marcada por 

cenas de agressão e desrespeito, haja vista que o acusado já foi 

condenado da prática do crime de lesões corporais contra a vítima (Código 

Apolo 205344), cuja sentença não transitou em julgado, mas, é prova 

suficiente de que realmente o acusado é agressivo para com a vítima.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

acusado, motivo pelo qual, a condenação dos crimes e das 

contravenções penais descritos e imputados a ele na peça acusatória é 

medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/08, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o acusado Francisco Macário Rodrigues de Souza, já 

qualificado nos autos, nas sanções do art. 150, caput c/c art. 61, II, “f”, do 

Código Penal (1º FATO); art. 21, caput (2º FATO); c/c art. 65, caput, por 

três vezes, em continuidade delitiva (3º FATO), ambos da Lei de 

Contravenções Penais c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal; art. 147, caput, 

c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal (4º FATO); e art. 24, caput, da 

Lei 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva (5º FATO), em 

concurso material de crimes, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (Fato 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 150 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a três (03) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 85.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, visto que, desobedecendo à ordem 

judicial, aproximou-se da residência da vítima, ocasião em que lhe proferiu 

a ameaça.

 As consequências são desfavoráveis, visto que ultrapassou ao resultado 

típico, gerando na vítima sentimento de insegurança se o réu respeitaria ou 

não as medidas protetivas em favor dela impostas.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês e dez (10) dias de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e dezesseis (16) dias de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

violação de domicílio, a pena definitiva de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) 

dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [FATO 02].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº. 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 85.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda vislumbro a presença 

da circunstância da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque ELEVO a pena em 1/6, FIXANDO a penas 

INTERMEDIÁRIA num total de dezessete (17) dias de prisão simples.

Não há atenuantes.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato (Fato 02), a pena definitiva de 

dezessete (17) dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

 À CONTRAVENÇÃO PENAL DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

 EM CONTINUIDADE DELITIVA (Fato 03)

A pena cominada para a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade previsto no artigo 65 é de prisão simples, de quinze (15) dias 

a dois (02) meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 85.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda vislumbro a presença 

da circunstância da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque ELEVO a pena em 1/6, FIXANDO a penas 

INTERMEDIÁRIA num total de dezessete (17) dias de prisão simples.

Não há atenuantes.

Prosseguindo à terceira fase, o réu fora condenado pela prática de três 

contravenções penais de perturbação a tranquilidade, desenvolvidas nas 

mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pelo que 

reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas 

pela contravenção penal de perturbação a tranquilidade e, sendo idênticas 

as penas a ela cominadas, APLICO-LHE apenas uma delas, 

exasperando-a em 1/5 (um quinto) em face do número de ilícitos (três 

delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELA CONTRAVENÇÃO 

PENAL DE PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE EM CONTINUIDADE 

DELITIVA em vinte (20) dias de prisão simples (Fato 03).

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 04).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 85.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 04), a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE 
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MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA (FATO 

05).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 

é de detenção, de três (03) meses a dois (02) anos.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 85.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes e nem 

agravantes.

Prosseguindo à terceira fase, o réu fora condenado pela prática de três 

crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, 

desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de 

execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as 

condutas perpetradas pelos crimes de descumprimento de medidas 

protetivas de urgência, e, sendo idênticas as penas a eles cominadas, 

APLICO-LHE apenas uma delas, exasperando-a em 1/5 (um quinto) em 

face do número de ilícitos (três delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE 

PENA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA em três (03) meses e dezoito (18) 

dias de detenção (Fato 05).

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de violação de 

domicílio, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência 

(Fatos 01, 04 e 05), ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE SEIS 

(06) MESES E NOVE (09) DIAS DE DETENÇÃO; e para contravenção penal 

de vias de fato e perturbação a tranquilidade, DE UM (01) MÊS E SETE (07) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES (Fatos 02 e 03).

 No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.

 Diante do regime inicial para cumprimento da pena fixado (regime aberto), 

EXPEÇA-SE IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

houver de permanecer preso, informando-se, imediatamente a vítima 

acerca da colocação do réu em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277839 Nr: 7296-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Autos nº: 7296-95.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 277839.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu Erick Bruno da Silva Azevedo, já qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do delito caracterizado no artigo 217-A, caput, do 

Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 244-B, 

caput, da Lei nº 8.069/90, em concurso material de crimes.

A denúncia apresentada pelo Parquet foi devidamente recebida no dia 28 

de junho de 2018 (fls. 64/64 verso).

O réu foi pessoalmente citado, consoante certidão de fls. 69 verso, sendo 

que, por intermédio de advogado constituído, apresentou resposta às fls. 

70/77, instante em que arguiu preliminares.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

das preliminares arguidas, argumentando que meras irregularidades em 

sede inquisitiva não tem o condão de anular as provas delas decorridas, 

diante do caráter prescindível do procedimento administrativo (fls. 81/82 

verso).

DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu Erick Bruno da 

Silva Azevedo, por intermédio de advogado constituído, pugnou pelo 

reconhecimento da nulidade da oitiva inquisitiva do menor Vitor Henrique 

Oliveira da Silva, em razão de possíveis irregularidades.

Pois bem.

Em que pese os argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 

70/77, no sentido de reconhecer a nulidade da oitiva extrajudicial do menor 

Vitor Henrique Oliveira da Silva em razão de possíveis “defeitos”, entendo 

que não merece prosperar, haja vista ser mera irregularidade, pois, o 

inquérito policial é dispensável, podendo, inclusive, eventual demanda 

penal ser proposta com base em outros elementos probatórios.

Outrossim, o Sodalício Mato-grossense, acerca da matéria, decidiu no 

sentido de que eventual irregularidade no curso do inquérito policial não é 

apta à anulação do processo, tendo em vista que o referido procedimento 

é dispensável, meramente informativo. Vejamos:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 

AVENTADA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL – 

ALEGADA NULIDADE A INQUINAR A AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – 

EVENTUAL IRREGULARIDADE NO CURSO DO INQUÉRITO NÃO É APTA À 

ANULAÇÃO DO PROCESSO – PROCEDIMENTO INQUISITORIAL E 

DISPENSÁVEL – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO 

AO FINAL DA INSTRUÇÃO JUDICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA 

CONDUTA – RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO 

DISTRITO DA CULPA – PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ORDEM 

DENEGADA. 1. À luz do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, 

eventuais vícios constantes do inquérito policial não contaminam a ação 

penal superveniente, porquanto se trata de mera peça informativa, de 

caráter inquisitório e, inclusive, prescindível ao ajuizamento da denúncia. 

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia preventiva se 

respalda nos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, especialmente 

garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, haja vista 

a reiteração delitiva do acusado, a gravidade concreta da conduta 

supostamente perpetrada e a evasão do distrito da culpa, revelando-se, 

pois, insuficiente e inadequada a aplicação de medidas cautelares 

alternativas. (TJMT, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)”

Assim, RECHAÇO a preliminar arguida pela defesa, por não se encontrar 

em consonância com a jurisprudência robusta dos Tribunais Pátrios.

Ademais, constam dos autos indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade delitiva, devendo o presente procedimento ter a sua regular 

tramitação para, após a devida instrução probatória, se alcançar a 

verdade real dos fatos.

No mesmo sentido, impende consignar que a denúncia apresentada se 
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encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina.

 Igualmente, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que 

eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos

Desse modo:

1) Analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 70/77) não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06 verso) e na resposta (fls. 77).

3.1) REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha arrolada 

pela defesa técnica, PM André Vieira Camargo, para comparecer à 

audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

4) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal, haja vista 

que o mesmo se encontra recluso pelo procedimento tombado sob o 

Código Apolo nº 283715.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279144 Nr: 8346-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:OAB/MT17018, YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA NO PRAZO DE CINCO (05) 

DIAS , APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o postulante(Exequente) não possui poderes na procuração 

outorgada para levantamento de valores nos presentes autos. INTIMO a 

Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI (ADVOGADO(A))

EDEVALDO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autor (a): Maria Luiza de Oliveira Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 14422103). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14125220), 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 
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Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-08.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8011143-08.2014.8.11.0055 Autor (a): Freitas Assessoria 

Pedagógica Ltda. – ME Ré: Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou 

os valores depositados nos autos (cf. ID n. 13202956). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14610797), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO PIROSELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000211-75.2017.8.11.0055 Autor (a): Edson Martins de Oliveira 

Ré: Unic Educacional Ltda PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14894077). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14610797), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000430-54.2018.8.11.0055 Autor (a): Rafaela Cristina da Silva 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14417494). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14109212), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001114-13.2017.8.11.0055 Autor (a): Jucimar Gonçalves de 

Jesus Ré: Banco Brasdesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14603349). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14214290), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001863-93.2018.8.11.0055 Autor (a): Paula Fernanda Cerqueira 

de Souza Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 
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de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 97,91 (noventa e sete reais e noventa e um centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

telas sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados 

pela ré. Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato 

entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude 

no presente caso – especialmente porque há indicativo de pagamentos 

realizados pela autora. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE VITALINA NUNES ALVES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001133-82.2018.8.11.0055 Autor (a): Rosimeire Vitalina Nunes 

Alves Ré (u): Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 
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decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 20 de julho de 2013 e a presente ação 

distribuída apenas em 02 de maio de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que à autora foi dada 

oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria foi 

veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as premissas 

definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, 

com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROSSI GOMES & RIBEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000113-90.2017.8.11.0055 Autor (a): Rossi Gomes & Ribeiro 

Ltda. – ME Ré: Tim Celular S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14280402). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 867771), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-53.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE PIRES DA CRUZ (REQUERIDO)

ROSIANA DA COSTA PAIM (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOVENIRA HENRIQUE DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8010752-53.2014.8.11.0055 Autor (a): Sebastião Alves da Silva 

Ré: Regiane Pires da Cruz PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14118346). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14603608), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002132-35.2018.8.11.0055 Autor (a): Rafael Soares Martinazzo 

Ré (u): Construção Cavalcante Ltda. - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

16006149). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 
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etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AURELIO VILAS BOAS (REQUERENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000414-03.2018.8.11.0055 Autor (a): Luan Junior José Moreira 

dos Santos Ré: Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14344134). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14063780), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011968-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES - ME (REQUERENTE)

LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifesta no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

APARECIDA VALESCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000797-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000797-78.2018.8.11.0055 Autor (a): Claudionor Manoel da 

Silva Ré: Banco Pan S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou 

os valores depositados nos autos (cf. ID n. 14601553). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14091396), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-85.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI VIEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8012028-85.2015.8.11.0055 Autor (a): Leni Vieira Campos Ré: 

Net Serviços de Comunicação S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14343891). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13994174), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ADRIANE ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000410-63.2018.8.11.0055 Autor (a): Adriane Acacio de 

Oliveira Ré: Net Serviços de Comunicação S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14661219). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14377991), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JONAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010281-32.2017.8.11.0055 Autor (a): Daiane de Oliveira Ré: 

Empresa de Transportes Andorinha S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14894342). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14535438), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002331-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANDRE DE LIMA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo do débito, devendo, para tanto, ser excluído o valor 

referente aos honorários de sucumbência, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 19 de Outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011782-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VANESA POSSAMAI (REQUERIDO)

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 
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as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DE JESUS TANAN (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-63.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERNANDES DEMARCHI (REQUERENTE)

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO os Advogados 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN, OAB/MT 12.129-A e MARIA JÚLIA 

MORAIS TORRES, OAB/MT 21.197-E para regularizarem a sua habilitação 

nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELA CIRINO LORENZETTI (REQUERENTE)

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 
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valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SABARRETI (REQUERIDO)

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi parcialmente frutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a inexistência 

de veículos em nome da parte executada. Assim, intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 16 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA CONTINENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO PECAS BOA VISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELTIZE ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Antes da análise do pedido do ID 15691705, colha-se o 

pronunciamento do NAT, nos termos da Portaria nº 1.135/2011/PRES. 

Após, conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra-MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HERPICH (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, comparecer a 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 21 de janeiro de 2019 ás 

14:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

TELMA ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de conciliação redesignada para o dia 21 de janeiro de 2019 ás 

14:15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA (ADVOGADO(A))

FERNANDO KENJI KAMETANI (ADVOGADO(A))

DASNEUNER ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR ANTONIO FOLLE (REQUERIDO)

HUGO BARROS DUARTE (ADVOGADO(A))

 

Certifico o fim do prazo de suspensão. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLY MAYARA GISLAINNY SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo da suspensão. INTIMO a Parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ELER TORRES (REQUERIDO)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-51.2016.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 303 de 904



Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 047.995.741-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001836-13.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: ALCIDES 

PEREIRA DE OLIVEIRA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata o processo de obrigação de fazer com pedido 

de tutela antecipada, promovido por ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA em 

desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO 

GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o transporte 

em UTI móvel da paciente em razão de vaga JÁ LIBERADA VIA SUS, 

PARA O BOX TRAUMA PA DE CUIABÁ/MT, em virtude de estar internado 

na SEMI-UTI DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) de Tangará 

da Serra/MT, com quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de 

hematoma subdural subagudo (hemorragia) com a esquerda com 

compressão do parênquima cerebral e desvio da linha média. O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, CPC, porque a 

demanda não exige a produção de provas, considerando que a matéria 

versada é unicamente de direito. Cumpre ressaltar que o dever da União, 

dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, 

em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, afastando assim a preliminar arguida pelo Município de Tangará da 

Serra. Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 
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que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos idosos 

que necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, o 

reclamado não trouxe aos autos prova de ausência dessa disponibilidade 

financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem 

trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável porque o reclamante 

busca preservar a dignidade humana que é conseqüência da própria 

existência do homem. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE 

MATO GROSSO a promoverem o transporte em UTI móvel do promovente 

ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá 

– MT, em virtude de vaga disponibilizada pelo SUS no PA. Ressalto que, 

em caso de eventual cumprimento de sentença, esta deverá observar o 

valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) salários mínimos, que é o 

limite do valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a 

decisão de antecipação de tutela, nos termos dessa decisão. Defere-se o 

benefício da Justiça Gratuita à parte Reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIRLENE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011673-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMAOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAN CARLOS DAMACENA VIEIRA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22ª CIRETRAN DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. O reclamante propôs a presente 

ação em face da 22ª CIRETRAN, a qual, porém, não pode figurar no polo 

passivo da lide, especialmente porque não dotada de personalidade 

jurídica. A "parte" indicada no polo passivo pelo reclamante nada mais é 

que uma mera repartição adminitrativa do DETRAN de Mato Grosso, que é 

uma autarquia estadual; representa, como o próprio nome indica, apenas 

uma CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL, que não tem personalidade jurídica 

própria. Assim, faculto ao reclamante a emenda da petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que promova as adequações necessárias 

quanto ao polo passivo, sob pena de indeferimento da petição inicial com 

relação à parte ora indicada, com o consequente prosseguimento do feito 

apenas com relação à segunda reclamada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35742 Nr: 760-79.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO FRANCISCO ALVES PEIXOTO, NAIR MARIA 

TRISTÃO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004379-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADRI MARMORARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004379-19.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADRI 

MARMORARIA LTDA - ME Vistos etc. I. Processe-se independentemente 

do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003621-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

CLIVAMIR FRASSETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LEANDRO LUCAS (RÉU)

FLAVIA ALBERTO LUCAS (RÉU)

JEFERSON LEANDRO LUCAS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003621-40.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): CLIVAMIR FRASSETO RÉU: EMERSON LEANDRO LUCAS, 

JEFERSON LEANDRO LUCAS, FLAVIA ALBERTO LUCAS Vistos etc. I. 

Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004055-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SILVA BRITO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

FLAVIANA DA SILVA AZEVEDO AMARAL (AUTOR(A))

SARA MELQUIADES DE SANTANA (AUTOR(A))

MARIZELIA MOREIRA DE MOURA SANTOS (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

GENI VIEIRA DE GOIS (AUTOR(A))

LORENI MARIA WESLING KRAUSE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004055-29.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): GENI VIEIRA DE GOIS, LORENI MARIA WESLING KRAUSE, 

SARA MELQUIADES DE SANTANA, MARIZELIA MOREIRA DE MOURA 

SANTOS, MONICA SILVA BRITO, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, FLAVIANA 

DA SILVA AZEVEDO AMARAL RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos etc. I. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. II. Dispensada a 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do CPC. III. Cite-se 

pessoalmente a parte requerida quanto aos termos da petição inicial, 

consignando que o prazo para resposta será de 30 (trinta) dias úteis 

(CPC, art. 335 c/c art. 183) e se iniciará na forma disposta no art. 231 do 

CPC. Consigne-se no mandado, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC, art. 341 c/c art. 344). IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004146-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. MATHIAS RESTAURANTE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004146-22.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: V. MATHIAS RESTAURANTE - 

ME Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004179-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

FERNANDO JOSE BONATTO (ADVOGADO(A))

Rosane Barczak (ADVOGADO(A))

SADI BONATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004179-12.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A 

EXECUTADO: VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP Vistos etc. I. Na esteira 

do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. V, art. 324, e arts. 291 e 

292, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de e recolher a diferença do 

pagamento das custas iniciais, uma vez que o valor inicialmente atribuído 

não corresponde ao valor das custas recolhidas. II. Após, retornem 

conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1004433-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004433-82.2018.8.11.0045. 

ORDENANTE: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO 

ORDENADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Cumpra-se 

na forma requerida, servindo a cópia de mandado. II. Após o cumprimento, 

comunique-se ao juízo solicitante e arquive-se. III. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1004426-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004426-90.2018.8.11.0045. 

ORDENANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ORDENADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Cumpra-se 

na forma requerida, servindo a cópia de mandado. II. Após o cumprimento, 

comunique-se ao juízo ad quem e arquive-se. III. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004281-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARCA DE NOE LTDA - ME (AUTOR(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004281-34.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ARCA DE NOE LTDA - ME RÉU: VYTTRA DIAGNOSTICOS 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. I. Na esteira do disposto 

no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, IV, V e VII, art. 324, e art. 292, inc. VI, 

todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) o endereço eletrônico das 

partes; b) a quantificação do pedido de danos morais; c) a correção do 

valor atribuído à causa, que deverá corresponder à soma dos valores dos 

pedidos cumulados; II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004345-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JUNGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004345-44.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: 

REGINALDO JUNGES Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001748-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SELZLEIN (REQUERENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FAUSTO ALVES LELIS NETO (ADVOGADO(A))

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

PATRICIA ALTIERI MENEZES (ADVOGADO(A))

VINICIUS GAZZOLA AIUB LAZARO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1001748-73.2016.8.11.0045 Valor da causa: $1,564,695.28 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: NADIR 

SELZLEIN Endereço: W, 1910 W, BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: PAMPA MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA. - ME Endereço: AV DA PRODUÇÃO, 248 W, W, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

Endereço: Rodovia RS 223, Km 51, Andar térreo, Edifício administrativo, 

sala Valtra, INDUSTRIAL, IBIRUBÁ - RS - CEP: 98200-000 Nome: BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA SOLEDADE, 550, 

Petrópolis, 8 andar, PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90470-340 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) EVANDRO SANTOS DA 

SILVA (POLO PASSIVO PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME) 

acerca do teor contido na decisão constante no ID 15554465 e para que, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, indique assistentes técnicos e 

apresente quesitos, caso queira, e caso já não tenha realizado. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001748-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SELZLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

FAUSTO ALVES LELIS NETO OAB - RS29684 (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALTIERI MENEZES OAB - RS0062522A (ADVOGADO(A))

VINICIUS GAZZOLA AIUB LAZARO OAB - RS0094717A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1001748-73.2016.8.11.0045 Valor da causa: $1,564,695.28 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: NADIR 

SELZLEIN Endereço: W, 1910 W, BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: PAMPA MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA. - ME Endereço: AV DA PRODUÇÃO, 248 W, W, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

Endereço: Rodovia RS 223, Km 51, Andar térreo, Edifício administrativo, 

sala Valtra, INDUSTRIAL, IBIRUBÁ - RS - CEP: 98200-000 Nome: BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA SOLEDADE, 550, 

Petrópolis, 8 andar, PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90470-340 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) FAUSTO ALVES LELIS 

NETO (POLO PASSIVO AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA) acerca do teor contido na decisão constante no ID 

15554465 e para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, indique 

assistentes técnicos e apresente quesitos, caso queira, e caso já não 

tenha realizado. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001748-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SELZLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

FAUSTO ALVES LELIS NETO OAB - RS29684 (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALTIERI MENEZES OAB - RS0062522A (ADVOGADO(A))

VINICIUS GAZZOLA AIUB LAZARO OAB - RS0094717A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1001748-73.2016.8.11.0045 Valor da causa: $1,564,695.28 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: NADIR 

SELZLEIN Endereço: W, 1910 W, BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: PAMPA MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA. - ME Endereço: AV DA PRODUÇÃO, 248 W, W, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

Endereço: Rodovia RS 223, Km 51, Andar térreo, Edifício administrativo, 

sala Valtra, INDUSTRIAL, IBIRUBÁ - RS - CEP: 98200-000 Nome: BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA SOLEDADE, 550, 

Petrópolis, 8 andar, PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90470-340 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) PATRICIA ALTIERI 

MENEZES (POLO PASSIVO AGCO DO BRASIL MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA) acerca do teor contido na decisão 

constante no ID 15554465 e para que, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, indique assistentes técnicos e apresente quesitos, caso 

queira, e caso já não tenha realizado. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136992 Nr: 1690-53.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVD, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079 

MT

 CÓDIGO 136992.

Vistos etc.

I. Defiro cota ministerial de fl. 394, para que, manifeste-se a parte autora 

no prazo de 15 dias a respeito do cumprimento do acordo entabulado.

II. Após, renove-se vista ao Ministério Público para manifestação e 

retorne-me conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 3070-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 CÓDIGO 108421.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos, já que restou apresentado pagamento visando a quitação do débito 

apresentado bem como concordância do Exequente (fl. 118).

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Custas e despesas processuais, se houver, pela executada.

 Proceda-se a Secretaria Judicial com a transferência do valor vinculado 

do processo a conta indicada à fl. 118.

Após, intimem-se as partes e nada mais sendo requerido, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 CÓDIGO 36752.

Vistos etc.

I. Abra-se vistas a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto ao petitório de fls. 174.

II. Após, retorne-me os autos conclusos para deliberações.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 2064-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, CLAIR NADIN, JURACI NADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 41755.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 134, suspendo o presente feito, pelo prazo de 06 

(seis) meses.

II. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para 

impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87001 Nr: 802-26.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, CARLOS REZENDE 

JUNIOR - OAB:9.059

 CÓDIGO 87001.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 383.

II. Oficie-se o setor da conta única do TJMT para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, efetue a transferência dos valores bloqueados através do 

DARF DJE, sob código 7525, operação 635, Lei 9.703/98, IN SRF421/2004.

 III. Após, abra-se vistas a parte Exequente, via remessa dos autos.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 16672 Nr: 2069-14.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:, THIAGO LUIS EIRAS DA SILVEIRA - OAB:30078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 Código: 16672

Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Lindolfo Augusto Hasse, tendo o credor 

manifestado à f. 200 informando que houve o pagamento do débito fiscal 

executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.
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Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

V. Eventuais custas remanescentes pelas partes executadas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 264 Nr: 12-67.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA BARRO BRANCO LTDA, ELTON 

LAUTERT, OLIVIO FERNANDO SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BEARSI - 

OAB:4468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA BALBINOT - 

OAB:4.787

 CÓDIGO 264.

Vistos etc.

I. Tendo sido o feito remetido a Fazenda Estadual por equívoco, cumpra-se 

despacho proferido à fl. 162 intimando o Exequente, via remessa do feito a 

Procuradoria Federal da União, para que manifeste-se no prazo de 15 dias 

sobre a incidência de prescrição intercorrente.

 II. Após, retorne-me conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115211 Nr: 6777-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDL, TÂNIA LUÍSA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código: 115211

Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito apresentado à fl. 116, em 

conformidade com os termos disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das 

custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).

IV. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. No mais, sem prejuízo, defiro pedido de fl. 119 a fim de que proceda-se 

com a expedição de alvará dos valores já depositados em juízo consoante 

fl. 115 nas contas indicas à fl. 119, em suas respectivas 

proporcionalidades.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 02 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85867 Nr: 5528-77.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS-CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85867.

Vistos etc.

I. Por tratar-se de Fazenda Pública, intime-se a parte autora, via remessa 

dos autos consoante endereço indicado à fl. 37, para que no prazo de 30 

(trinta) dias, manifeste-se acerca do pedido de extinção.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23382 Nr: 1226-78.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Código: 23382

Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Fabiane Comércio de Peças e Serviços - Me, 

tendo o credor manifestado à f. 78 informando que houve o pagamento do 

débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

V. Eventuais custas remanescentes pelas partes executadas.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96692 Nr: 3290-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS MADALOSSO, SONIA BERTOLINI 

MADALOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 
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OAB:OAB/MT 21.382, KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985-B, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 CÓDIGO 96692.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos, já que a exequente manifestou quanto ao adimplemento do crédito 

(fl. 200).

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Custas e despesas processuais, se houver, pela executada.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 1490-22.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, FLORI LUIZ 

BINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A

 CÓDIGO 82169.

Vistos etc.

I. Solicitem-se informações a respeito da carta precatória expedida.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 639-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT, 

WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 35619.

Vistos.

I. Nessa fase processual, cumprimento de sentença, por ser revel o 

executado, com as reformas trazidas pela Lei nº 13.105/05, tenho que o 

pedido de fl. 121/125 merece guarida para o fim de autorizar a expedição 

do alvará para levantamento do valor penhorado à fl. 116/117, 

independentemente da intimação do requerido.

Isso porque, nas lições de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de 

Andrade Nery:

"O réu revel, que não tenha advogado constituído nos autos, não precisa 

ser intimado dos atos subsequentes do processo. Os prazos para o revel 

sem procurador nos autos se contam a partir da publicação de cada um 

dos atos processuais. Nada obstante não haja intimação ao revel, porque 

não tem advogado, ele tem direito de praticar atos processuais como se 

tivesse sido intimado, pois seu prazo é igual ao da parte que tem 

advogado constituído nos autos e que não é revel nem contumaz"(Código 

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª ed. - Ed. 

Revista dos Tribunais, f. 595).

II. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. RÉ REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR DA PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 841, § 4º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Na hipótese, a decisão vergastada 

determina a intimação pessoal da executada, no entanto, a intimação 

pessoal é despicienda, em vista da regra contida nos arts. 841 , § 4º do 

CPC , o que importa na reforma da decisão atacada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077966174, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 20/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, REVEL NA 

FASE DE CONHECIMENTO, ACERCA DA PENHORA. DESCABIMENTO. ART. 

346. DO CPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 

70070365010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016).

III. Posto isto, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado à fl. 

116/117 na conta indicada à fl. 125.

IV. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

V. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22408 Nr: 328-65.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de acordo de fl. 249 transitou em julgado 

sem interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 125764 Nr: 3361-48.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO FLECK GOMES, ALVARO ANDRE 

GOMES, CARMEN VANDERLEIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 125764

TIPO: EXECUÇÃO

Vistos etc.

 Revogo o despacho de fls. 97, dando perda de objeto aos embargos de 

declaração que o seguiram.

 Digam as partes em 15 dias quanto à penhora e avaliação contida nos 

autos.

 Certifique-se a Secretaria se as intimações da penhora atenderam ao art. 

841 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38842 Nr: 3869-04.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFERTIL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38842

Vistos etc.

1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes Macrofertil Indústria e 

Comércio de Fertilizantes Ltda. e Helmut Augusto Lawischi, com o objetivo 

de por fim a presente execução.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para os litígios, conforme infere-se nos documentos de fl. 133/135, e 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial.

ISTO POSTO, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes e que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso.

Tendo a dívida sido devidamente integralizada perante o credor, o que 

denota-se do acervo dos autos mediante comprovantes juntado nos 

autos, vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito 

reclamado, sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento do acordo ora homologado, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surta com seus efeitos 

jurídicos, com supedâneo nos artigos 487, III, e 924, II, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o processo em questão com 

resolução de mérito.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Custas e honorários como constou no acordo.

Determino o cancelamento da penhora registrada na matrícula do imóvel do 

CRI competente, bem como o cancelamento do leilão da decisão de fl. 

125/126.

Oficie-se o leiloeiro público nomeado para que retire o bem dos autos em 

epígrafe do rol de leilão eletrônico e presencial dessa Comarca.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 02 de Outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO 102519.

Vistos etc.

I. INTIME-SE a parte requerida (Irmãos Fisher S/A) para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, deposite em juízo o restante do valor dos honorários 

periciais (R$ 1.500,00).

 II. Após, intime-se o expert nomeado à fl. 214/215 para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, responda os quesitos complementares apresentados às 

fls. 230 bem como indique uma conta corrente/poupança para que sejam 

transferidos os valores depositados em juízo referentes a perícia 

realizada.

III. No mais, certifique-se a Senhora Gestora quanto a devida intimação das 

partes para se manifestar do laudo pericial e a apresentação ou não de 

manifestação.

IV. Em seguida, retorne-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82661 Nr: 2079-14.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 CÓDIGO 82661.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 240/241.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97420 Nr: 3886-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL, LSPP, JCBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 97420.

Vistos etc.

I. Tendo em vista certidão de fl. 141 (a numerar), intime-se via AR a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

ao prosseguimento do feito nos moldes do despacho proferido as fls. 

76/77, sob pena de extinção.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29914 Nr: 4019-53.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER GOBI, EZARO GOBI, INES BATISTELLI 

GOBBI, OLIVIO GOBBI, DIONARA GOBBI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izalvi Barreto da Silva - 

OAB:OAB PR 10.197

 Código 108036.

Vistos etc.

I. A pedido da parte autora, designo audiência de conciliação para o dia 

07/02/2019, às 14h00min.

II. Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento, devendo as 

mesmas estar acompanhadas de advogados ou Defensores Públicos, 

sendo-as advertidas quanto as consequências e presunções advindas da 

ausência.

 III. Defiro ainda pedido de fl. 207 para que o nome dos executados sejam 

inseridos no cadastro de inadimplentes conforme art. 782, §3º do CPC, 

devendo tal inclusão ocorrer pelo SERASAJUD, observando-se o valor 

atribuído à execução. A inscrição deverá ser cancelada imediatamente se 

for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta 

por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §4º).

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2016.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110094 Nr: 3991-41.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA APARECIDA CORREA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 CÓDIGO 110094.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado.

 II. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

III. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

IV. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89642 Nr: 3528-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPVLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamae Taques - OAB:8233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, Marcela 

Santana Miranda - OAB:15861, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 CÓDIGO 89642.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos, já que a exequente manifestou quanto ao adimplemento do crédito 

(fl. 134).

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Custas e despesas processuais, se houver, pela executada.

 Expeça-se alvará as contas indicadas às fls. 134 e 134.v. dos valores 

correspondentes ao presente feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 949-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEONIR JOÃO BRIZOT, DEVANIR LIZOT 

BRIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 35933

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 Diga a parte Autora em 15 dias quanto à impugnação contida nos autos.

 Cumpra-se e em seguida, conclusos para decidir a questão.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 659 Nr: 44-72.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, TÁSSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948 MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor para que, 

providencie o recolhimento da diligência, a fim de expedir o mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87281 Nr: 1096-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA FAUSTINE BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO BURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR JOSÉ SCHWARZ - 

OAB:19656/PR

 CÓDIGO 87281.

Vistos etc.

I. Em conformidade com o despacho de fl. 143, abra-se vista dos autos 

para a herdeira de fls. 89/91, para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

II. Intima-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85362 Nr: 4945-92.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE MACIEL 

EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de homologação de fls. 600, transitou 

em julgado sem interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99109 Nr: 5279-58.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELCIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 99109.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se a 

respeito da fl. 201.V.

II. Após, retorne-me conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119756 Nr: 420-28.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 CÓDIGO 119756.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado.

 II. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

III. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

IV. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 3674-38.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 156294.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho de fl. 113.

II. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33265 Nr: 3140-12.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C F TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGUROS COMPAHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 33265.

Vistos etc.

I. Tendo o requerimento de cumprimento de sentença sido formulado após 

1 ano do trânsito em julgado da sentença, consoante disposto no item III do 

despacho proferido à fl. 186, intime-se a pessoa do devedor, por meio de 

carta com aviso de recebimento encaminhada no endereço constante nos 

autos, consoante art. 513, §4º do CPC.

 II. Após, remeta-se os autos conclusos.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 1174-38.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITORIA DA SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 94192

Vistos etc.

I. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Em seguida, certifique-se quanto o trânsito em julgado.

III. Após, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

IV. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103760 Nr: 649-22.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079

 CÓDIGO 103760.

Vistos etc.

I. Defiro cota ministerial de fl. 394, para que, manifeste-se a parte autora 

no prazo de 15 dias a respeito do cumprimento do acordo entabulado.

II. Após, renove-se vista ao Ministério Público para manifestação e 

retorne-me conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA 
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FERREIRA, para devolução dos autos nº 5514-93.2012.811.0045, 

Protocolo 85854, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103445 Nr: 513-25.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT, LUCIANA 

DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 CÓDIGO: 104034

Vistos etc.

I. As correções informais da sentença são admissíveis a qualquer tempo, 

sem o óbice de supostas preclusões. Precisamente porque não devem 

afetar em substância o decisório da sentença, o que mediante elas se faz 

não altera, não aumenta e não diminui os efeitos desta.

 Eventual coisa julgada que já se tenha abatido sobre esses efeitos não 

ficará prejudicada pela mera retificação formal.

 Como esta explícito no texto da lei (art. 494, I, CPC), tais correções podem 

ser feitas a requerimento de parte ou também de-ofício pelo juiz. Essa 

correção admitida pela lei pode ser feita por despacho retificador, que não 

altera a substância do julgado, não podendo assim haver o rejulgamento 

da causa.

 O proferimento de nova decisão ou, de qualquer forma, um novo repensar 

ou refletir acerca da controvérsia apresentada para discussão é vedada 

ao julgador. O que é possível nos termos do inciso I é a correção de 

evidentes equívocos cometidos pelo julgador e que, às claras, significam 

divergência entre a manifestação de vontade expressada ao julgar e o 

que se lê, material ou documentalmente, na sentença.

II. Sendo assim, e em face das razões expostas, pelas partes também 

terem acordado sobre a existência e dissolução de união estável, partilhas 

de bens e dívidas bem como no tocante aos alimentos, guarda e visitas da 

menor Isabelly Vitória Barbosa Muller, ao excursionar o exame a respeito 

do manancial de provas encartadas nos autos, verifica-se que os 

requerentes mantiveram relacionamento amoroso-afetivo, e tal 

relacionamento pode ser comprovado por meio da escritura pública 

juntada na inicial. Assim, desnecessária se faz a comprovação de outros 

elementos caracterizadores da união estável de forma que somente cabe 

analisar acerca da dissolução do vínculo, visto que as questões atinentes 

à partilha, guarda do filho do casal, alimentos e direito de visitas restou 

devidamente acordado e estabelecido entre as partes.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e como consequência:

 a) DECLARAR e reconhecer a existência da união estável entrelaçada 

entre o casal, com espeque no teor do art. 226, § 3º da CRFB/88, do art. 

1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º da Lei n° 9.278/1996;

b) DECRETAR a dissolução da união estável estabelecida entre as 

acordantes;

III. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na sentença 

de fl. 262.

 IV. Intimem-se as partes. Após nada tendo sido requerido, arquive-se.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105899 Nr: 1741-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Código: 105899.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos Provisionais promovida por 

Ana Cláudia de Jesus Barbosa em face de Ademar Luiz Muller, em que 

pretende a satisfação de seu crédito de natureza alimentar.

VIERAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA DELIBERAÇÃO.

Detalhando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado, apesar de devidamente intimado (fls. 

191/192) não comprovou o pagamento da verba alimentar, bem como não 

demonstrou justificativa plausível para tanto.

Diante do exposto, tendo a exequente atualizado o crédito, DECRETO a 

prisão civil do executado, como forma de compeli-lo ao pagamento da 

quantia reclamada, com supedâneo no art. 528 do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se mandado de prisão. Valor do débito atualizado até setembro de 

2018: R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais).

O prazo da prisão civil é de 1 (um) mês, ficando o executado advertido, 

desde já, que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de 

pagar a pensão alimentícia.

Defiro a inclusão do nome do(s) executado(s) em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º), observando-se o valor atribuído à 

execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado 

pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por qualquer 

outro motivo (CPC, art. 782, § 4º).

Tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar separado dos 

presos comuns.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público e retorne-me conclusos.

 Lucas do Rio Verde, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93484 Nr: 623-58.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DE MELO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6171

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

APARECIDO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

623-58.2014.811.0045, Protocolo 93484, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004382-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALZEMIRO FORTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004382-71.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ALZEMIRO FORTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de restabelecimento 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 
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ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 23/05/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Alzemiro Fortes; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 370.784.459-53; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004033-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

UELITON DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004033-68.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: UELITON DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 

pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 26: Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: (...) II – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 

doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 

Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 

com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; (…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento 

do requisito (i) da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de 

carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico que o autor 

teve seu pedido administrativo negado na data de 07/08/2018, consoante 

fl. id. 15597196, pelo motivo de que “não foi constatada, em exame 

realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho 

ou para a sua atividade habitual”. Ou seja, não foi contestada sua 

qualidade de segurado, restando, portanto, preenchido tal requisito (fumus 

bonis iuris – probabilidade do direito). Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que o autor 

encontra-se acometido de patologias que o impedem, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos e exames recentes, comprovando, em princípio, que 

ainda persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, 

entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo 

adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: Ueliton da Costa; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF:052.831.151-43; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 
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Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004271-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004271-87.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VANUSA ALVES FEITOSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 

pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 17/07/2018, consoante fl. id. 15780172, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Vanusa Alves Feitosa Travassos; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 081.966.354-94; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003954-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA SOARES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BULHAO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003954-89.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOAO PEREIRA SOARES FILHO RÉU: GILSON BULHAO DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de interdito proibitório com antecipação dos efeitos 

da tutela ajuizada por JOÃO PEREIRA SOARES FILHO, qualificado nos 

autos, em face de GILSON BULHÃO DA SILVA, alegando, em síntese, que 

é proprietário do imóvel localizado na Av. Mato Grosso onde exerce posse 

direta da propriedade desde meados de 2000, momento em que foi 

contemplado pelo projeto habitacional promovido pela prefeitura. Alega 

ainda vem sofrendo ameaças do Requerido, em razão de uma suposta 

dívida, e que no fim de julho deste ano as ameaças se intensificaram, 

tendo por fim buscar tutela jurisdicional. Instruiu a inicial com cópias de 

contratos de compra e venda de imóvel urbano, recibos, boletim de 

ocorrência, termo de acordo infrutífero e o Título de Propriedade. É o 

relatório. Passo a decidir. Pois bem, o interdito proibitório é a ação 

possessória cabível àquele que tenha justo receio de ser molestado em 

sua posse, cuja finalidade é preventiva, já que se trata apenas de uma 

ameaça, uma vez que nenhum ato concreto e efetivo de agressão foi 

praticado, mas o autor teme que sua posse venha a ser molestada. O 
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artigo 567 do CPC estabelece que: “O possuidor direto ou indireto, que 

tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao Juiz que 

o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, 

em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o 

preceito”. Como se sabe a propriedade é um direito constitucional e como 

tal deve ser protegido de qualquer violação sob pena de se subverter a 

ordem jurídica o que acaba culminando em um estado de tensão social. 

Assim, para a concessão da liminar da reintegração da posse, exige-se 

que a parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do 

esbulho ou da perda da posse, sendo que no caso em tela deve ser 

provada a ameaça de turbação ou esbulho. Neste sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça: Ação de 

Interdito Proibitório. Autor, que dizendo possuidor de certo imóvel, sustenta 

estar ameaçado em sua posse pelos réus, que se diziam titulares dele, por 

direito sucessório. Melhor posse sustentada pelo autor. Réus que não 

comprovaram os alegados direitos. Ainda que o tivesse feito, eventual 

direito sobre a alegada posse direta, deveria ser objeto de ação própria, 

sentença de procedência que se prestigia. Recurso desprovido. (TJ-RJ - 

APL: 00067147120118190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA 

CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de 

Julgamento: 13/07/2016, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/07/2016) Sob esta ótica, tenho que os requerentes desincumbiram-se 

do ônus que lhes fora imposto, visto que tais requisitos restaram 

demonstrados. Posto isto, tenho que a liminar deve ser deferida, desde 

logo, independentemente de audiência de justificação, posto que, 

encontram-se presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código 

Processual Civil, e, ademais disso, a urgência da situação recomenda a 

aplicação do artigo 562 do mesmo Diploma Legal. Desse modo, nos termos 

do que faculta o mencionado artigo 567 do Código de Processo Civil, 

defiro, liminarmente, a expedição de mandado proibitório, ficando cominada 

a pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, caso haja a transgressão 

do preceito e venham a molestar ou turbar a posse do autor. Expeça-se, 

imediatamente, mandado de citação da presente decisão ao requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, responda a ação. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 285 e 319). Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004222-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GALVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Gustavo Moraes da Silva (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004222-46.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ITAMAR GALVAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO 

DE MATO GROSSO, GUSTAVO MORAES DA SILVA Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória 

de débitos c/c obrigação de fazer transferência de veículo” ajuizada por 

ITAMAR GALVAN em face do ESTADO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO – DETRAN/MT e GUSTAVO MORAES. 2. DECIDO. Como é sabido, 

com a elevação desta Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 

08/2014/TP), houve a instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – 

dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados 

Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

passou, desde então, a existir nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 

12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete 

“processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê o §4º da 

mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A Resolução nº 

04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados no âmbito do 

Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de sua esfera de 

atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda que o 

litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é que tal 

circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)”. “Conflito negativo de 

competência. Ação declaratória de cancelamento de multa ajuizada em 

face do Detran-SP, no Estado de Minas Gerais (local do domicilio do autor). 

Remessa ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca (local mais 

próximo da residência do autor). Juízo que não possui qualquer vinculação 

com a relação jurídica travada entre as partes. Declinação da competência 

a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (local 

da sede do réu). Possibilidade. Artigos 94 e 100, inciso IV, alínea a, do 

CPC/1973 – vigente à época (artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Novo 

CPC), e artigo 4º, inciso I, da lei nº 9.099/95, aplicáveis por força do artigo 

27 da lei nº 12.153/09. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação 

fundada em penalidade decorrente de infração de trânsito. Exclusão da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atinente a 

matéria, que não se estende às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Artigo 9º do Provimento CSM nº 2.203/14, 

vigente à época do ajuizamento da ação. Competência do Juízo suscitante, 

da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito 

procedente. (TJSP; Conflito de competência 0002631-58.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 

27/07/2016).” Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004252-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MENDES VIEIRA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004252-81.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ADILSON MENDES VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela específica requerida liminarmente 

não encontra guarida. III. Isso porque os documentos anexados aos autos 

não são suficientes a demonstrar, no presente momento, a incapacidade 

laborativa alegada, haja vista que aduz incapacidade para o trabalho, 

entretanto deixou de apresentar atestados médicos que comprovassem 

que após o indeferimento administrativo devido a não constatação de 

invalidade na perícia a mesma continua com a incapacidade alegada. Por 

essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar 

vindicada não restaram demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a tutela 

de urgência vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a realização 

da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, 

com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 

561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo 
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no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Agende a Gestora 

Judiciária data para realização dos trabalhos periciais, procedendo-se às 

intimações necessárias. VII. Os quesitos da parte autora já se encontram 

aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício IX. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. X. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. XI. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004365-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MARIA MARQUES TAVARES (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004365-35.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ROSIANE MARIA MARQUES TAVARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 21/08/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Rosiane Maria Marques Tavares; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 965.591.792-49; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004390-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004390-48.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES GUERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 
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pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 14/03/2014, consoante fl. id. 15948338, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Antônio Gonçalves Guerra; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 766.145.144-15; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004319-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCARPES CONSULTORIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004319-46.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OSCARPES CONSULTORIA EIRELI - EPP Vistos etc. I. Recebo a inicial bem 

como os documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a parte 

Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos 

e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a 

realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) 

DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIN NICOLETE SARTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 100942-04.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Considerando que a 

parte exequente concordou com os valores apresentados pelo executado 

(conforme Id’s 15374469 e 15374477), e levando por estima que o valor 

em execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) 

Requisição de RPV em favor do exequente Joanin Nicolete Sartori, no 

valor de R$ 38.377,65; b) Requisição de RPV em favor da advogada 

Dayane Zanette, no valor de R$ 3.837,77, com espeque na súmula 

vinculante nº 47. II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição 

do ofício requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) 

dias, se ocorreu o pagamento do RPV. III. Em caso positivo, arquive-se o 

feito. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003789-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003789-13.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: GEREMIAS RIBEIRO DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes Fiagril Ltda. 

e Geremias Ribeiro dos Santos, com o objetivo de por fim a presente 

execução. Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução 

pacificadora para os litígios, conforme infere-se nos documentos de fl. id. 

10722604, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial. Isto posto, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes 

e que passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus 

jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso. Tendo a dívida sido devidamente integralizada 

perante o credor, o que denota-se do acervo dos autos mediante as datas 

apresentadas nos cheques e manifestação da parte exequente, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, em face do 

pagamento do acordo ora homologado, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta com seus efeitos jurídicos, com 

supedâneo nos artigos 487, III, e 924, II, do Código de Processo Civil, para 

tanto, extinguindo o processo em questão com resolução de mérito. 

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Honorários como constou 

no acordo. Ficam as partes dispensadas de eventuais custas processuais 

remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

VALDEMERSON RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001315-35.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Valdemerson Ribeiro dos Santos. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de auxílio-doença, de segurado obrigatório, 

narrando em suma, que o autor está acometido de enfermidade que o 

impede de trabalhar. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 

6124785 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela e determinando a 

realização antecipada de perícia médica. Perícia médica apresentada no Id 

10622911. O autor manifestou sobre o laudo pericial no Id 10628433 

reiterando o pedido de antecipação de tutela para fins de concessão do 

benefício de auxílio-doença, e postulando ao final pela conversão do 

benefício em aposentadoria por invalidez. O requerido apresentou 

contestação e documentos (Id 11869665) sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. O autor 

impugnou a contestação no Id 13585073. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador da doença identificada pelo CID Q210 

(comunicação interventricular), com precordialgia a esforços físicos, 

atestada clinicamente e por exames, resultando em incapacidade laboral 

definitiva e total. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do 

autor não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da 

função que exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ 

laudo pericial no Id 10622911). Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições. 3. ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do(a) Segurado(a): Valdemerson Ribeiro dos Santos; 

2. CPF: 017.664.212-96; 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez; 4. Data do início do benefício: 29/12/2016 (pedido administrativo). 

5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002699-33.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ RURAL. Requerente: Dolores David Pontes. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez rural (há pedido 

alternativo), narrando em suma, que a parte autora preenche os requisitos 

legais relativos à qualidade de segurada especial, bem como que se 
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encontra incapaz para o trabalho. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (id 10033251) foi indeferida a antecipação de tutela e 

determinada a realização antecipada de perícia médica. Perícia médica 

apresentada no id 12172888. A parte autora manifestou sobre o laudo 

pericial no id 12254301 reiterando os pedidos de tutela antecipada e 

concessão de aposentadoria por invalidez. Citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos (id 12447857) sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. Em 

audiência de instrução e julgamento (id 13937715) tomou-se o depoimento 

pessoal da autora e foram ouvidas 03 (três) testemunhas. 2. É o relatório 

do necessário. Fundamento e decido. De acordo com a Lei nº 8.213/91, 

são requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais 

(com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) 

a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. Da 

Qualidade de Segurado Especial Nos termos da Súmula 149 do STJ e do 

recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a 

prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da atividade rural, 

com o fim de obtenção de benefício previdenciário. É necessária a 

existência de um início razoável de prova material, devidamente 

corroborado pela prova testemunhal. No caso dos autos, os documentos 

carreados aos autos são os seguintes: 1) Declaração de união estável 

(2017) qualificando a requerente e seu convivente como lavradores e 

residentes na zona rural; 2) Anexo XII da Instrução Normativa nº 77 

INSS/PRES indicando a qualidade de segurada especial da requerente nos 

períodos de 11/05/2012 a 25/02/2014 e de 17/10/2016 a 20/03/2017; 3) 

Ficha de inscrição e controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Colniza (2012); 4) Declaração de residência emitida por Agente 

Comunitária de Saúde em 2017 afirmando acompanha a requerente em 

seu endereço na zona rural desde 2014; 5) Notas fiscais emitidas em 

nome da autora e seu convivente, relacionadas à atividade agrícola (2011 

a 2016); 6) Atestado de Vacinação emitido pelo Instituto Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso (2015) em nome do convivente 

da autora; 7) Contrato de compra e venda de imóvel rural de 21 alqueires, 

constando o convivente da autora como comprador (2014); Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. In casu, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, 

julgou procedente o pedido da autora sob o entendimento de que a prova 

documental juntada aos autos dá conta do exercício da atividade rural em 

período equivalente à necessária carência para fins de concessão do 

benefício do auxílio-doença. 2. O rol de documentos ínsito no art. 106 da 

Lei 8213/91 para a comprovação do exercício da atividade rural é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros além dos previstos 

no mencionado dispositivo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg 

no REsp 1.311.495/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se 

os seguintes posicionamentos já sumulados: Súmula 73 do TRF4: 

Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade 

rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros 

do grupo parental. SÚMULA Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula. 

SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário." A prova testemunhal 

produzida em audiência, aliada aos documentos acima elencados (início de 

prova material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural 

da parte autora na forma de regime de economia familiar. Da carência Pela 

exceção legal, verifica-se que a concessão do benefício de auxílio doença 

ou aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural independe do 

cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei 

nº 8.213/91). Da Incapacidade Para o Trabalho É de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora 

encontra-se acometida de doença que a incapacita de forma permanente. 

Descreve a perícia que a autora é portadora das doenças degenerativas 

identificadas pelos CID’s M542, M53, M544, M51, M19, M583, M22, F341 e 

S83, em fase evolutiva, atestadas clinicamente e por exame 

(ressonância), resultando em incapacidade laboral total, permanente e 

irreversível desde maio de 2016 (vide laudo pericial no id 11302174). 3. 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria rural por 

invalidez permanente, no valor de 01 salário mínimo, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: Dolores 

David da Silva; 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez Rural; 

3. CPF: 610.371.922-49; 4. Número do benefício: 6183712144; 5. Data do 

início do benefício: 26/04/2017 (data do requerimento administrativo). 6. 

Renda mensal inicial: 01 salário mínimo. 7. Data início do pagamento: 30 

(trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001794-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO (ADVOGADO(A))

EMERSON IVANDRO GRISA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

karen pereira gimenez grisa (REQUERIDO)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001794-28.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: EMERSON IVANDRO GRISA REQUERIDO: KAREN PEREIRA 

GIMENEZ GRISA Vistos. 1. Tendo em vista a necessária readequação da 

pauta, redesigno audiência de instrução para o dia 14/11/2018 às 14:30 

horas. 2. Intimem-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000403-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

BRUNO CATARINO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1000403-04.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001085-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001085-56.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003629-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

KEYTHI LARA LEISMANN OAB - MT24660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 30/10/2018 09:00 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34427 Nr: 4195-95.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4195-95.2009.811.0045

 ESPÉCIE: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

PARTE RÉ: ADILSON ANDERSON DIAS DE CAMPO, CPF: 015.877.771-93, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

 CITANDO(A, S): ADILSON ANDERSON DIAS DE CAMPO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/12/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 7.079,08

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, NO PRAZO 

DE CINCO (5) DIAS: 1. ENTREGAR a(s) coisa(s) objeto do pedido, 

depositando-a(s) em juízo ou consignando o equivalente em dinheiro, sob 

pena de prisão por até um (1) ano; ou; 2. RESPONDER a ação, querendo, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular.

 DESCRIÇÃO DA COISA OBJETO DO PEDIDO: 01 VEICULO MARCA 

HONDA, MODELO BIZ 125 KS, CHASSIS 9C2JA04108R005552, COR 

PRETA, ANO 07/08, MOVIDO À GASOLINA, NÃO EMPLACADO.

RESUMO DA INICIAL: O autor como financiador, concedeu ao requerido um 

crédito inicial de 6.055,00, para que fosse adquirido, com alienação 

fiduciária ao primeiro, pelo credito fornecido. Pelo mesmo instrumento 

verifica-se que o requerido obrigou-se a pagar seu debito e 36 parcelas 

mensais iguais, originarias de R$ 255,28, vencendo-se a primeira parcela 

em 17/10/2007 e a ultima em 17/09/2010. Deixou no entanto o requerido de 

cumprir com o prometido, deixando de quitar a 12ª parcela, vencida em 

17/09/2008 e subsequentes. Tem sido infrutífera a cobrança amigável, 

vem o autor, senhor de direito real, formular o presente pedido de busca e 

apreensão do veiculo. Esclarece que o debito contratual pedido é de R$ 

10.595,07.Dá-se a causa o valor de R$ 7.079,08. Nestes Termos, Pede 

Deferimento, Lucas do Rio Verde, 10 de Novembro de 2009. Ricardo 

Neves Costa. OAB/MT 12410-A

DESPACHO: “Vistos. Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão 

proposta pelo BANCO FINASA S.A. em desfavor de ADILSON ANDERSON 

DIAS DE CAMPO, com base no Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito, bem como o instrumento 

de protesto.. Comprovada, portanto, a mora, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69. Nomeio como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente. Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o requerido para, querendo e em 

15 (quinze) dias, contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 

(cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º 

e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 

10.931, de 03.08.04). Expeça-se o mandado de busca e apreensão. 

Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 5820-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor:"Assim que informado o novo endereço, dê-se vista à 

parte requerente, expedindo-se o necessário conforme o solicitado, nos 

termos da decisão inicial.(fls. 60/64).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103032 Nr: 889-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 889-11.2015.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI

PARTE REQUERIDA: CLEIDE MARIA DA CRUZ

INTIMANDO(A, S): CLEIDE MARIA DA CRUZ, CPF: 905.167.961-00, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 18.178,55

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação 

Parcial da Tutela”, ajuizada por DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI em 

face de CLEIDE MARIA DA CRUZ, ambas devidamente qualificadas, 

aduzindo, em síntese, que na data de 04.02.2004 firmou um contrato de 

promessa de compra e venda com a requerida, no qual vendeu o Lote 04, 

da Quadra 33, do Loteamento Bandeirantes. Informa que após o 

pagamento do imóvel e a tomada de posse, a requerida jamais tomou as 

providências necessárias para proceder a transferência do imóvel junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis, embora a requerente/vendedora tenha 

solicitado em diversas oportunidades para fazê-lo. Informa que diante de 

referida situação, após anos da transação realizada, foi surpreendida com 

citação em ação judicial proposta pelo Município de Lucas do Rio Verde lhe 

cobrando IPTU e acessórios referentes ao imóvel em questão. Informa 

que, diante de referida situação procurou a requerida, a qual firmou 

confissão de dívida e reparcelamento dos valores, contudo não efetuou 

os pagamentos. Informa que necessita ter seu nome limpo diante da 

atividade empresarial que exerce, e dessa forma precisou pagar a dívida, 

bem como anualmente precisa pagar o valor referente ao IPTU do imóvel 

que vendeu para a requerida. Pugna, liminarmente, para que seja 

determinada à requerida a obrigação de fazer consistente na imediata 

transferência do imóvel. No mérito pugna pela confirmação da liminar, bem 

como pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais 

(impostos pagos pela requerente) e danos morais. Juntou os documentos 

de fls. 22/70. A decisão de fls. 71 deferiu o pleito liminar determinando que 

a requerida realizasse a imediata transferência do imóvel no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais). A requerida foi devidamente citada (fl. 78), deixando transcorrer in 

albis o prazo para apresentar contestação (fl. 79). Às fls. 80/81 a parte 

requerente informou que realizou o pagamento do IPTU referente ao ano 

de 2015, requerendo que referido valor fosse acrescentado aos danos 

materiais suportados pela mesma. Ainda, na petição de fls. 84/85 a 

requerente informou ter pago multa referente ao imóvel construído no lote 

vendido à requerida, gerada em decorrência de infração administrativa 

relacionada a problemas sanitários. Postulou que referida multa também 

fosse acrescida aos danos materiais. Diante das petições que solicitaram 

o acréscimo do valor referente aos danos materiais, caracterizando 

emenda à exordial, através do despacho de fl. 94 foi determinado o 

recolhimento das custas processuais referentes à modificação do valor 

da causa, bem como a expedição de novo mandado de citação. Às fls. 

95/100 a parte requerente apresentou o comprovante de pagamento das 

custas adicionais. Consoante se infere da certidão do Oficial de Justiça de 

fl. 106 não foi possível a realização da citação da requerida. Às fls. 

107/109 a parte requerente informou sua desistência em relação ao 

acréscimo dos danos materiais, pugnando pelo reconhecimento da revelia 

e julgamento da ação. Na petição de fls. 110/114 a requerente postula 

novamente o julgamento antecipado da lide, informando o recebimento de 

notificação extrajudicial apontando irregularidades no imóvel vendido à 

requerida, o qual possui fossas sépticas expostas a céu aberto e 

escorrendo no passeio público, solicitando a regularização de tal situação, 

sob pena de aplicação de multa. Às fls. 115/116 a parte requerente juntou 

o comprovante de pagamento do IPTU/2018 requerendo o acréscimo do 

mesmo nos danos materiais, sendo certo que na petição de fls. 117/120 

informa a desistência de referido aditamento com o consequente 

julgamento antecipado da lide. 2. É o sucinto relato. Fundamento. Decido. 

2.1. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso II, do 

CPC/2015, uma vez que a ré foi citada e não apresentou resposta à ação 

em tempo hábil, razão pela qual deve ser reconhecida a sua revelia, o que 

impõe a aplicação dos respectivos efeitos, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pela autora, consoante disposto no artigo 

344 do Código de Processo Civil, este último do seguinte teor: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 2.2. Da 

obrigação de transferir o imóvel Verifica-se da análise da documentação 

encartada aos autos que a requerida adquiriu um imóvel da requerente, 

realizou o pagamento do mesmo, deixando de realizar a transferência 

junto ao Registro de Imóveis respectivo. Ademais, restou avençado em 

contrato que as despesas de transferência seriam de responsabilidade da 

compradora, consoante se infere da Cláusula Quinta do Contrato Particular 

de Compra e Venda de Lote Urbano juntado às fls. 28/29. Neste ínterim, é 

imperioso elucidar que a negativa na realização da transferência do imóvel 

ocasiona sérias consequências à vendedora, tendo em vista que esta 

permanece como responsável pelo imóvel. A legislação pátria estabelece 

uma série de obrigações ao proprietário, tais como a previsão contida no 

artigo 937 do CC: “ O dono de edifício ou construção responde pelo danos 

que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja 

necessidade fosse manifesta”; bem como a responsabilidade delineada no 

artigo 1.345 do CC: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do 

alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. 

Importante consignar que as obrigações do proprietário não se findam nas 

questões condominiais, sendo certo a existência de outras obrigações 

“propter rem”, como as decorrentes dos tributos vinculados ao imóvel e 

obrigações pelo pagamento do consumo de água In casu, a parte 

requerente vem sofrendo as consequências da inércia da 

requerida/compradora na transferência do imóvel, visto que anualmente é 

compelida a pagar o IPTU do mesmo, bem como recebe as notificações e 

multas referentes ao imóvel decorrentes de irregularidades encontradas 

no mesmo. Dessa forma, é imperiosa a procedência do pleito no que 

concerne à obrigação da requerida em realizar a dita transferência, eis 

que tal decorre do contrato avençado entre as partes, bem como da 

legislação pátria. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: “APELAÇÃO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO APELADO. 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REGISTRO DA 

ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 

RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. MULTA 

CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Alega a apelante falta de interesse processual da apelada, 

sob a argumentação de que não poderia transferir para si um bem que 

possivelmente seria devolvido à apelada, pois pende ação de execução 

contra a mesma apelante, em curso na 1ª Vara de Execução de Título 

Extrajudicial de Brasília, na qual se busca a quitação da dívida. Não há 

razão para tal argumento, pois estão presentes todas as condições da 

ação. Destarte, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a 

jurisdição brasileira é una, como decorrência do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes termos: a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Preliminar 

afastada. 2. Figurando expresso no contrato de compra e venda do 

imóvel, ser encargo da compradora arcar com os custos relativos à 

transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente 

escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, 

deixou de comparecer em cartório de notas para efetivação do ato, 

correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o 

seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública. 3. A parte 

apelada não deu causa à inadimplência da apelante, que não deve se 

socorrer dessa situação para continuar com o descumprimento de suas 

responsabilidades como promissária compradora. No entanto, quanto à 

alegada inadimplência da apelante, tal fato é tanto do conhecimento da 

apelada que esta já protocolou ação de execução de título extrajudicial 

para cobrar os valores em atraso, o que não enseja ato ilícito. Recurso 

conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDF, AC 

37704-19.2015.8.07.0001, Quinta Turma Cível, Relator Robson Barbosa de 

Azevedo, Julgamento em 11.04.2018).” “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O VENDEDOR PRETENDE 

COMPELIR O COMPRADOR A PROVIDENCIAR O REGISTRO DA 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO 
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DO AUTOR PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Sentença que 

indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem julgamento do mérito, a ação 

de obrigação de fazer movida pelo vendedor do imóvel, por falta de 

interesse de agir. 2. O vendedor pretende compelir o comprador a 

providenciar o registro da escritura pública de compra e venda. 3. 

Hipótese de anulação da sentença. Interesse de agir. Enquanto não 

efetuado o registro de escritura, o imóvel continua sob o domínio do 

vendedor, acarretando todas as consequências daí decorrentes, como, 

por exemplo, a responsabilidade pelas obrigações propter rem, pelo fato 

da coisa, etc. Precedentes. 4. Apelação do autor provida para anular a 

sentença. (TJSP, AC 1019007-54.2014.8.26.0071, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Alexandre Lazzarini, Julgamento em 14.06.2016).” 

Outrossim, totalmente cabível a aplicação da multa diária (astreinte) eis 

que a mesma está de acordo com a legislação processual (artigo 537 do 

CPC), bem como busca compelir a parte ao cumprimento de uma ordem. 

Ocorre que in casu, resta verificado que a requerida foi citada/intimada 

para cumprir a ordem há mais de 03 (três) anos, e até o momento não o 

fez, demonstrando a ineficiência da coerção lançada, que com o tempo 

veio a se mostrar deveras excessiva, motivo pelo qual, em consonância 

com o contido no artigo 537, §1º, I do CPC, limito-a ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), metade do valor do imóvel objeto da lide 

(conforme contrato de f. 28). 2.3. Dos Danos Materiais Logrou êxito a 

requerente em demonstrar que, diante da inércia da requerida em 

proceder a transferência do imóvel, necessitou realizar o pagamento dos 

tributos e multas atrelados ao imóvel em questão. Consoante se infere da 

exordial, a requerente postulou pelo ressarcimento do pagamento do IPTU 

relativo aos anos de 2012/2013 e 2014, bem como o reparcelamento, os 

quais totalizaram a quantia de R$ 2.678,77 (dois mil, seiscentos e setenta 

e oito reais e setenta e sete centavos), o que deve ser acolhido diante dos 

demonstrativos coligidos às fls. 46/53. Incabível a condenação em outros 

valores sem a correspondente emenda e citação da parte ré. 2.4. Dos 

Danos Morais Resta demonstrado nos autos que a omissão da 

compradora/requerida em cumprir com a obrigação de realizar a 

transferência do imóvel, expôs a autora desnecessariamente ao 

ajuizamento de ação de execução fiscal, conforme se infere às fls. 38/44, 

sendo a mesma considerada como devedora, sem o ser, perante a 

municipalidade local. Ora, mostra-se evidente que os transtornos 

causados pelo ajuizamento da execução tiveram repercussão jurídica 

digna de provocar danos morais, por indevida violação à imagem (art. 5º, 

X da Constituição Federal c/c artigo 186 do Código Civil). Insta consignar 

ainda, que as preocupações ocasionadas em decorrência da omissão da 

parte requerida extrapolam os limites do mero aborrecimento. Ademais, 

conforme informou a requerente, diante de sua atividade empresarial, 

necessita zelar pelo seu nome, sendo inconcebível ao deslinde das 

negociações que realiza, que conste como devedora junto aos órgãos 

públicos, necessitando periodicamente emitir certidões negativas junto a 

referidos órgãos. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPRADORES DE IMÓVEL QUE NÃO PROMOVERAM A TRANSFERÊNCIA 

DO DOMÍNIO JUNTO AO CADASTRO IMOBILIÁRIO, ALÉM DE NÃO 

EFETUAREM O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

TERRITORIAL URBANA DE DIVERSOS EXERCÍCIOS, ACARRETANDO O 

AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O AUTOR, ANTIGO 

PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJRJ, AC 10916-48.2016.8.19.0007, Oitava Câmara Cível, 

Relator Adriano Celso Guimarães, Julgamento em 16.03.2018). DANOS 

MORAIS. ATRASO INJUSTIFICÁVEL DOS COMPRADORES DE IMÓVEL EM 

PROCEDER À TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DO BEM E AO PAGAMENTO 

DAS DÍVIDAS IMOBILIÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS CONTRA A 

SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INDENIZATÓRIO DO AUTOR. 

REFORMA PARCIAL. INCONTROVÉRSIA QUANTO À DEMORA 

INJUSTIFICÁVEL DOS RÉUS E AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS 

E BLOQUEIOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. REDUÇÃO, TODAVIA, POR 

CONTA DE PARCIAL RESPONSABILIDADE DO AUTOR. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, AC 1002381-60.2014.8.26.0361, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Alberto Sales, 

Julgamento em 18.05.2017). DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM 

PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 

INÉRCIA DO CESSIONÁRIO. INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E 

CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E DE AÇÃO DE 

COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO CONTRA A PROPRIETÁRIA 

REGISTRAL (ALIENANTE). DANO MORAIS. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE 

PRÉVIA TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES EM PROCESSO JUDICIAL 

DISTINTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA 

JULGADA. RESSARCIMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o art. 843 do Código Civil “a transação 

interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se 

declaram ou reconhecem direitos”. Nessa linha, não pode atribuir 

interpretação extensiva a cláusula constante de acordo, tanto mais na 

hipótese em que a própria parte interessada na interpretação ampliativa 

confere-lhe interpretação restritiva. O adquirente do imóvel deve ressarcir 

a alienante que quitou as taxas condominiais relativas a período posterior 

à venda do bem. Condena-se ao pagamento de indenização por danos 

morais o adquirente de imóvel que não providencia o registro da 

transferência bem como a atualização dos dados do imóvel junto a 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e não paga o respectivo IPTU, 

gerando a inclusão do nome do alienante em dívida ativa. Precedentes. 

Apelação provida parcialmente. (TJDF, AC 0051458-96.2014.8.07.0001, 

Quinta Turma Cível, Relator Hector Valverde, Julgamento em 31.08.2016). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação 

de critérios para a quantificação do dano moral permanece a cargo da 

doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da 

tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina 

em nossa legislação o critério do arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, 

levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração 

do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado. Neste sentido vem decidindo reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, a exemplo de REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado 

não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por 

outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e 

inócuo. Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual 

reputo ser, no caso em apreço, levando-se em consideração os critérios 

supra-referidos (boa situação econômica das partes verificada diante do 

contexto dos autos, razoável gravidade da lesão sofrida), a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para 

minimizar os danos sofridos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas 

considerações e gizadas as razões de decidir, julgo procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) DETERMINAR que a parte ré 

providencie a transferência, junto ao Registro de Imóveis, para o seu nome 

e/ou para quem indicar, do imóvel Lote 04 da Quadra 33 do Loteamento 

Bandeirante – Município de Lucas do Rio Verde-MT, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, sob pena de nova multa diária correspondente a R$ 300,00 

(trezentos reais), limitada a sua incidência a 30 dias, restando confirmada 

a decisão liminar de fl. 71; b) FIXAR, limitar e liquidar em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a multa decorrente do descumprimento da medida liminar. c) 

CONDENAR a requerida no pagamento à autora da importância total de R$ 

2.678,77 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete 

centavos), a título de dano material, devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde a data dos efetivos 

pagamentos (a – R$ 418,73 em 30.03.2012; b - 434,41 em 05.04.2013; c – 

R$ 1.121,73 em 25.09.2014; d – R$ 703,90 em 26/09/2013), e dos juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a 

partir da citação (arts. 405, CC e 240, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento. d) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora). 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, e também a revelia encetada, fixo em 15% sobre o valor da 

condenação. 3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 874-23.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CPDS, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

de diligência para fins de intimação dos executados acerca da penhora 

realizada. Valor R$ 60.00(sessenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 144-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIA JUNGES, ZENITA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora:" Não havendo impugnações, intime-se a(o) 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as últimas 

declarações, esclarecendo inclusive se há doação entre a companheira 

meeira e a herdeira, bem como para complementar o pagamento do ITCD, 

levando-se em conta o valor da avaliação e o saldo existente na conta 

bancária do “de cujus”, conforme informado à fl. 81 e postulado pela 

Fazenda Pública Estadual às fls. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 5820-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se a localização do endereço da parte requerida, porém anoto 

que tal providência será realizada perante os órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal de Justiça por meio do 

Portal dos Magistrados, Infojud, SIEL e Bacenjud.

2. Assim que informado o novo endereço, dê-se vista à parte requerente, 

expedindo-se o necessário conforme o solicitado, nos termos da decisão 

inicial.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84222 Nr: 3742-95.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA CEMIM DRECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOÃO PAVEI, JEAN LUCAS PAVEI, 

GABRIELA PAVEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349, PAULO H. BETONI - OAB:MT/14.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE FERREIRA DE 

MATTOS - OAB:MT/6.233-E, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 118/119 dos autos.

2. Tendo em vista que o acordo homologado adimple integralmente a 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 3. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

 4. Após, arquive-se.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 139474 Nr: 3139-46.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERLEI MIQUELIN - 

OAB:OAB/MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 Intimação da parte executada, acerca da penhora efetuada(Bacenjud) de 

fls. 87/89, e para querendo opor embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 8649-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 INTIMAR o embargado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação, na forma do art. 740 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 1374-26.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora: - itens 6 e 7 do r. despacho de fls. 145:"6. 

Acostada aos autos a declaração de IR da parte executada, e atendidas 

as regras de sigilo, remeta-se o feito à parte exequente.7. Após, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98214 Nr: 4542-55.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREEDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO NASMARTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE CUNHA RIBEIRO 

ALVES - OAB:27.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que recolha diligência para cumprimento do 

mandado de intimação. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87496 Nr: 1325-38.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEGL(T, RMDS, MA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:MT/15.248-A

 Intimação da ´parte exequente para que manifeste-se nos autos, tendo 

em vista as informações trazidas às fls. 145/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36169 Nr: 1194-68.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da ´parte exequente para que manifeste-se nos autos, tendo 

em vista as informações trazidas às fls. 166/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97870 Nr: 4255-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIANE ARTIAGA DOS SANTOS, EMERSON 

ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da ´parte exequente para que manifeste-se nos autos, tendo 

em vista as informações trazidas às fls. 143/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26402 Nr: 432-23.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMNDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA 

BATISTA - OAB:169288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a informação trazida às fls. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 2684-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 Intimação da ´parte exequente para que manifeste-se nos autos, tendo 

em vista as informações trazidas às fls. 391/399.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004856-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS LORENCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 

05 DIAS, SOBRE O RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002696-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002961-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ONORINA DOS SANTOS FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ZIFIRINO DE RESENDE (EXECUTADO)

TERESINHA DE FREITAS BORGES RESENDE (EXECUTADO)

AGRICOLA MINEIRO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (EXECUTADO)

JOSE EDMILSON SELLETI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001464-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEIDE MARTINS - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZELI LOPES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004397-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HONORIO KENER (REQUERIDO)

 

Complementar diligência nos termos requeridos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 INTIMO a parte requerida acerca da penhora de fls. 331/336.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2195 Nr: 239-23.1999.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente para manifestar acerca da petição de fls. 247, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, foi retirado o alvará pela procuradora do 

Inventariante. Sendo assim, nos termos da decisão de fl. 95, INTIMO o 

inventariante para realizar a devida prestação de contas, no processo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 1269-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA, FERNANDA CRISTINA NICARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência (BAIRRO MENINO 

DEUS)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 426-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. (BAIRRO MENINO 

DEUS)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117294 Nr: 7998-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA MINEIRO LTDA, TEREZINHA DE 

FREITAS B. RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. (endereço: rua 

Amarilis, n.º 801/W, b. Bandeirantes, Lucas do Rio Verde-MT)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002573-17.2016.8.11.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], Mantenho a decisão agravada, por seus próprios 

fundamentos. Havendo solicitação, oficie-se ao Juízo ‘ad quem’ 

informando que a decisão foi mantida e que o recorrente cumpriu o 
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disposto no artigo 1.018, do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

integralmente a decisão acostada ao ID n.º 15275548, expedindo-se carta 

com aviso de recebimento ao Banco Rabobank Internacional Brasil S/A, 

registrando-se o referencial de endereço informado no registro n.º 21 da 

matrícula acostada ao ID n.º 14319870, pág. 6. Intime-se novamente a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no 

feito e cumpra o determinado no item III da decisão acostada ao ID n.º 

15275548. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156149 Nr: 3578-23.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON CAMPOS DAS NEVES, GREICY KELLY 

LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 13h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado os interrogatórios dos 

denunciados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas 

residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. 

Citem-se os acusados do recebimento da presente denúncia, intimando-os 

e requisitando-os, se necessário, da audiência supradesignada. 

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos 

periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84472 Nr: 4004-45.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de 

progressão,que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura 

de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. 

Emcaso de não se adaptar o condenado ao regime semiaberto ou aberto, 

demonstrando a inexistência da sua reintegração social, fica o condenado 

também sujeito à regressão.Constitui-se esta na transferência do 

condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando:praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação,por crime 

anterior,cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne 

incabível o regime; e, na hipótese de se encontrarem regime aberto, 

frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa 

cumulativamente imposta.Com a ressalva de que, referindo-se a lei a 

transferência para "qualquer" regime mais rigoroso, possibilita regressão 

do regime aberto diretamente para o regime fechado.Assim,cabe ao juiz, 

examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será 

transferido o condenado que encontra-se cumprindo a pena no regime 

semiaberto.Pelo que consta dos autos o reeducando encontra-se 

cumprindo pena no regime semiaberto (fls. 160/161), entretanto praticou 

fato definido como crime doloso, conforme consta nos documentos 

acostados às fls.174/176 e 189/193, além de descumprir as condições 

dispostas nos itens “5 e 6” do termo de audiência de fls. 160/161, 

conforme documentos acostados.Isso posto, a regressão cautelar do 

regime prisional deve se impor.Nestes termos, forte nos arts. 66, inc. III, 

letra "b", e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, determino que, em 

regressão cautelar, passe o condenado ORIVALDO VIEIRA PINTO,a 

cumprir pena em regime fechado.Dessa feita, expeça-se o respectivo 

mandado de prisão do reeducando, em obediência aos preceitos 

processuais e normas da egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CNGCGJ-MT, artigo 7.15.3), encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Outrossim, designo para o dia 25 de outubro de 

2018, às 16h45min, a realização da audiência de justificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 5217-52.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA SILVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO DE CARVALHO 

HONORIO - OAB:30008, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:19713/OAB/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de outubro de 2018, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogada a ré.

Intimem-se o Ministério Público, a acusada, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 129490 Nr: 5390-71.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE NEVES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA NOVAES CABRAL - 

OAB:145156 OAB/MG

 Vistos etc.,

Ante o teor dos documentos acostados às fls. 54/59 e 70, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 15h45min, 

oportunidade em que o recuperando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.

Intime-se o recuperando no endereço informado à fl. 85.

 Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Dessa feita, postergo a analise do pedido de progressão de regime de fl. 

43 e dos pedidos de regressão cautelar de fls. 60 e 80/83.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.
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5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 11/12/2018 Hora: 13:15 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 11/12/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JOSIAS MENEZES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 11/12/2018 Hora: 

13:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO EISELE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000216-64.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GERVASIO EISELE 

REQUERIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese que 

adquiriu um COLCHÃO NIPPONFLEX SMART, ao custo de R$7.804,00 (sete 

mil, oitocentos e quatro reais), sendo este valor dividido em 10 parcelas de 

R$780,40 (setecentos e oitenta reais e quarenta centavos). Aduz que 

pagou 05 (cinco) parcelas, mas não obteve os resultados oferecido pela 

Reclamada. Assim, requer a devolução do valor pago e a condenação da 

empresa Ré por danos morais. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, o que autoriza a proferir o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, sendo importante consignar que as partes não manifestaram 

interesse na realização de audiência instrutória. Sem dúvida que a relação 

de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos 

da Lei nº 8.078/90. Porém, infere-se que a pretensão indenizatória aduzida 

está alicerçada na alegação de que houve falha nas informações quanto 

aos benefícios do colchão, assim enquanto consumidor, teria afetado os 

atributos da sua personalidade e se qualifica como ofensa moral passível 

de gerar uma compensação pecuniária. Na espécie em cotejo, malgrado 

tenha ficado supostamente patenteado que a parte reclamante 

experimentara certos transtornos por ocasião do uso do colchão, é 

possível verificar nos documentos acostado junto à inicial, o efetivo dano 

conforme narrativa na inicial. Resta, assim, que os transtornos 

experimentados pelo promovente, são fatos inteiramente previsíveis e 

inseridos dentro das contingências dos relacionamentos humanos, 

todavia, não podendo tais fatos ser reputados como ofensa aos seus 

predicados morais de forma a legitimar sua contemplação com qualquer 

compensação de natureza pecuniária, tanto mais porque, diante das 

nuanças acima delineadas. Efetivamente, todo o ocorrido não transcende 

à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como 

consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e 

que o cidadão comum se encontra sujeito. Posto isto, julgo improcedente 

os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da 

Lei9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT., 18 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT., 04 de 

julho de 2018 Melissa Lima de Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CECHETTI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 11/12/2018 Hora: 

14:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ISABEL MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004813-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTINA ISABEL MARTINS 

CARDOSO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de reparação por danos 

morais’ ajuizada por CRISTINA ISABEL MARTINS CARDOSO contra UNIC 

SORRISO LTDA objetivando a declaração de inexistência dos débitos que 

deram ensejo à negativação levada a efeito pela Reclamada, bem como a 

condenação desta em danos morais. A Reclamada alegou que o débito ora 

questionado é devido É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. A Reclamante alega que se matriculou no curso de Direito 

da IES Reclamada e que solicitou o cancelamento do curso e 

financiamento do FIES ficou suspenso. Aduz que a Reclamada procedeu a 

cobranças e recebeu uma carta no dia 18/10/17 informando que seu nome 
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se encontra incluso nos cadastros de proteção ao crédito cujo curso 

havia pedido o cancelamento da matrícula, conforme comprovante juntado 

na ID nº 12513488 - Pág. 2. A Reclamada afirma que não houve inscrição 

e apresenta defesa genérica. Além disso, afirma inexistir no caso dever 

de reparação em danos morais. Contudo, deveria a Reclamada comprovar 

a licitude na negativação procedida, ônus que lhe competia nos termos do 

art. 373, II do CPC. À míngua de tal comprovação não há como acolher as 

alegações da Reclamada, pois do contrário se estaria promovendo seu 

enriquecimento de forma indevida. Assim, impõe acolher o pedido da 

Reclamante consistente na declaração de inexistência de débitos perante 

a Reclamada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais há que 

ser acolhido. Tem-se que o apontamento do nome do Reclamante para 

negativação não foi legítimo, sendo tal conduta apta a ensejar a 

condenação da Ré em danos morais. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente Reclamação Cível e, em consequência: a) DECLARO 

a inexistência dos débitos objeto da lide; b) CONFIRMO a tutela de urgência 

concedida no mov. 6; c) CONDENO a parte Reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por 

cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da 

publicação desta sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Braz Paulo Pagotto 

J u i z  L e i g o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-___________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 15 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ CASTRESE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (EXECUTADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao pedido de valor remanescente pleiteado pela 

exequente no id. 15736053.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO RECLAMANTE PARA QUE EFETUE A 

JUNTADA DA PROCURAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE FRANCIS VIEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

LINDALVA VIEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010031-63.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JANDIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LINDALVA VIEIRA ARAUJO, FELIPE FRANCIS VIEIRA DE 

ARAUJO Vistos. Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR de id. 13935584, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004735-48.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004735-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WIGLES ROMEU 

MARTINS DA SILVA BANDEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Observa-se que 

a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o 

seu desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há identidade entre a assinatura inserta no 

contrato apresentado pela Reclamada com os documentos pessoais da 

parte Reclamante, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consoante determina o art. 2º 

da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em contestação, que há relação 

jurídica entre as partes, estando a parte autora inadimplente. Para tanto, a 

Reclamada anexou o contrato devidamente assinado pela parte 

Reclamante no Id 11741113. A parte Reclamante impugnou a assinatura 

aposta no contrato, dizendo não ter contratado. Havendo alegação de 

falsificação de assinatura do contrato e/ou inserção de dados em 

documento assinado, tal fato somente pode ser comprovado por 

conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a 

presente reclamação. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após 

o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003685-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/10/2018. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA MAGDALIA DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/11/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MICHELE DE OLIVEIRA KUEROBINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 23 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIR CARLOS PERUZZOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003850-34.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: CERRADUS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA EXECUTADO: ADALGIR CARLOS 

PERUZZOLO Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é 

imprescindível à apresentação do original do título de crédito, sendo assim, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título 

executivo original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a 

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-84.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FRANCO ZAZE (ADVOGADO(A))

MICROSENS LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO REZENDE MITNE (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010416-84.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ROBERTO RICARDO DA 

SILVA REQUERIDO: MICROSENS LTDA, MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. 

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de quinze dias, quanto 

aos embargos à execução propostos pelo executada no id. 14284301, 

bem como quanto à petição de id. 14770025. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002360-11.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Tendo o autor falecido 

no transcurso da lide, o que restou devidamente comprovado por meio da 

cópia da Certidão de Óbito id 13452709, torna-se medida de direito a 

habilitação dos herdeiros no polo ativo da demanda, já que o direito de 

reparação e obrigação transmitem-se aos herdeiros (artigo 943,CC). 

Diante do exposto, defiro o pedido de habilitação 13452709, 

substituindo-se, ante o falecimento do Sr. ANTONIO DOS SANTOS SILVA, 

o polo ativo da demanda, a fim de nele constar ANA RUTH BRANDÃO DE 

SOUZA, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos. 

Retifique-se a autuação. Designe-se nova audiência de conciliação, 

conforme disponibilidade de pauta do conciliador. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010478-27.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010478-27.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ADAO FERNANDES DOS 

SANTOS Vistos. Considerando que a penhora foi infrutífera, intime-se o 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010581-34.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

I. Visando a satisfação da execução defiro o pedido de consulta ao 

sistema RENAJUD, com bloqueio para transferência caso localizado 

veículo. II. Efetivado o bloqueio, intime o executado para, em 05 dias, 

indicar a localização do bem, visando a penhora e avaliação. III. Defiro o 

pedido visando o bloqueio na cooperativa de crédito. IV. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de setembro de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002193-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

ROBERIO HONORIO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002193-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROBERIO HONORIO BASTOS 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto desnecessária dilação probatória . 

Primeiramente, destaco que a expedição de carta precatória para a cidade 

de Campo Novo do Parecis tendo por objetivo a oitiva do vendedor, 

somente iria atrasar a entrega da prestação jurisdicional e não seria 

produtivo para o processo, sobretudo porque o vendedor somente iria 

reproduzir o que a requerida mencionou na contestação, sem esquecer 

que a possível testemunha possui vínculo de subordinação com a 

reclamada e, portanto, possui nítido interesse na solução da causa. 

Restringe-se a controvérsia acerca do prazo de entrega dos produtos 

adquiridos pelo autor no estabelecimento da requerida. Alega que realizou 

a compra de produtos na loja de Campo Novo do Parecis e que solicitou 

para que os produtos fossem entregues na cidade de Lucas do Rio Verde 

para onde mudou-se. Porém, os produtos somente foram entregues na 

residência do reclamante após três meses da data da compra. Pela 

sistemática do Código de Defesa do Consumidor,a responsabilidade do 

fornecedor pelos produtos e serviços que coloca no mercado de consumo 

é objetiva e independe de culpa, devendo ser observados, ainda, os 

princípios da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 

4º, inciso I, do CDC), da boa-fé e do equilíbrio contratual. Por outro lado, o 

fornecedor de produtos e serviços somente não responde quando 

demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Porém, o caso 

sob análise não se insere em qualquer destas hipóteses. A reclamada não 

trouxe nenhumas prova de que a entrega dos produtos não ocorreram no 

prazo por culpa do consumidor. Pelo contrário, se houve pedido expresso 

do consumidor para que a requerida efetuasse a entrega somente em data 

escolhida por ele ou em algum local por ele indicado, deveria a requerida 

comprovar nos autos, mediante documento idôneo onde fosse possível 

aferir a culpa do consumidor, o que não ocorreu. De igual modo, não 

prevalece a alegação de que não havia em estoque os produtos na filial de 

Lucas do Rio Verde, pois se não havia o produto em estoque essa 

informação deveria ter sido repassada ao consumidor inequivocamente, 

para que, de posse dessa informação o consumidor analisasse se 

realmente aceitaria realizar a compra no estabelecimento da requerida. 

Nesse sentido, na hipótese, devidamente configurado a comprovação da 

conduta, do dano e do nexo causal. Em razão da conduta da reclamada, o 

autor e sua família permaneceram por três meses dormindo no chão, 

sendo privados dos produtos adquiridos no estabelecimento da requerida. 

É manifesta-se, portanto, a falha na prestação do serviço pela reclamada. 

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco da atividade, 

segundo a qual, aquele que no mercado, explorando qualquer tipo de 

negócio, deve suportar os danos relacionados à sua atividade. Assim, 

competia a requerida comprovar algumas das hipóteses de excludentes 

de sua responsabilidade, o que não se verifica nos autos. Ademais, 

indubitavelmente não é razoável impingir ao autor, parte hipossuficiente na 

relação, a incumbência de tomar as providências necessárias, pois a 

requerida deu causa ao problema e vendeu os produtos sem ater-se 

quanto à sua existência em estoque. Desta feita, ao revés do que sugere 

a requerida, houve abalo moral ao autor, porquanto a situação narrada 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, especialmente porque, além 

do desgaste com o processo o autor e sua família ficaram privados da 

utilização dos produtos por três meses, tendo que dormir no chão 

aguardando a entrega da cama adquirida no estabelecimento da requerida, 

que tendo conhecimento da situação sequer ofereceu outro produto ainda 
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que temporariamente para amenizar o impasse, mas nada fez. Em outros 

termos, a recalcitrante inércia da requerida se mostrou abusiva negligente 

e injustificada, configurando ato ilícito; o dano moral ficou evidente à vista 

das circunstâncias e peculiaridades do caso em apreço; e o nexo causal 

ficou devidamente identificado, não sendo por demais asseverar que o 

autor ainda se viu obrigado a socorrer das esferas administrativas 

(procurou a loja em Lucas para buscar uma solução), contudo, sem 

sucesso. Assim, inegável que o serviço prestado pela requerida foi 

defeituoso. Em sendo a responsabilidade civil objetiva, aplicando-se o 

disposto no artigo 14, caput, do CDC, bem como, em virtude das atividades 

exercidas pela requerida, por força do artigo 927, caput, do Código Civil, 

responde o fornecedor pela má prestação do serviço independentemente 

de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se comprovar que 

inexistiu defeito no serviço ou culpa exclusive do consumidor ou de 

terceiro, o que não ocorreu. Estando demonstradas, portanto, a conduta 

da reclamada e o nexo de causalidade entre aquela e o resultado, tem-se 

como adequadas a responsabilização pelo dano moral ocasionado ao 

autor e a procedência do pedido indenizatório. Anote-se o fim punitivo e 

dissuasório da reparação devida, não apenas se restringindo a 

indenização à mera composição da lesão ocasionada a esfera de direitos 

de caráter não patrimonial do indivíduo. Além dessa finalidade, tem por 

objetivo a recomposição imposta ao autor da lesão, bem como dissuadi-lo 

de levar a efeito novamente da conduta danosa. Dessa forma, levando em 

consideração as condições financeiras das partes, somadas às 

circunstâncias do caso (frustração com a entrega de produtos – por três 

meses – mesmo pagando por eles, a demora injustificada e desarrazoada 

para providenciar a entrega dos produtos, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível por ROBERIO 

HONÓRIO BASTOS em desfavor de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., e CONDENO a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN e artigo 240 do CPC, a contar da citação, por 

se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt 

no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004245-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 11/12/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004008-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO JOVENTINO DA SILVA (INTERESSADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 11/12/2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002322-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO CASSEMIRO DA COSTA (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 13h, bem como acerca da liminar deferida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO CONCEICAO ANDRADE (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 11/12/2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004543-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOCAIANE HELEN DE OLIVEIRA LIMA BUZANELLO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/10/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011395-41.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI (EXEQUENTE)

LUCIVANI BREMBATTI (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011395-41.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: LUCIVANI 

BREMBATTI, SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA EXECUTADO: 

OI S.A Visto etc., 1. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o feito requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011954-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENERVAL FERRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DELIR ISAAC MATHEI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA KRIGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011954-61.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: DELIR ISAAC MATHEI 

EXECUTADO: JULIANO VIEIRA KRIGER I. Com o objetivo de dar efetividade 

a presente execução defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros no valor de R$ 1.414,61, nos termos do art. 53 da Lei nº 
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9.099/1995. II. Efetivada a penhora proceda a transferência para a conta 

de depósito judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior 

vinculação ao presente feito. II. Infrutífera a ordem, ou encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

opera-cionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, 

intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

setembro de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRIAS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 11/12/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLGA PERIN DE SOUZA (REQUERIDO)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002475-32.2016.8.11.0045. REQUERENTE: VILMAR BUENO REQUERIDO: 

ALEX NEI DOS SANTOS, OLGA PERIN DE SOUZA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Reclamação Cível, 

proposta por VILMAR BUENO, e, desfavor de ALEX NEI DOS SANTOS e 

OLGA PERIN DE SOUZA, alegando, em síntese, que em julho de 2015, 

firmou um contrato de compra de um terreno junto ao 1º Requerido pelo 

valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo de entrada um gol 1000 ano 

93/94 pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), totalizando um valor pago 

de R$12.000,00 (doze mil reais). Afirma que ficou faltando pagar a quantia 

de R$3.000,00 (três mil reais). Aduz que após alguns meses descobriu 

que o terreno não pertencia ao 1º Requerido, mas à 2º Requerida e que ao 

tentar iniciar a construção de sua casa no referido terreno, a 2ª Requerida 

lhe fez ameaças o que o impossibilitou de construir. Por esses motivos, 

requer a devolução dos valores pagos e a condenação das partes 

Requeridas por danos morais. Preliminarmente acolho o pedido de 

ilegitimidade do pólo passivo da demanda, argüido pela 2ª reclamada, 

tendo em vista que o suposto contrato de compra e venda do terreno não 

está em seu nome. Com efeito, o pedido inicial não merece prosperar, pois 

conforme se verifica das afirmações do reclamante e dos documentos 

anexados, a parte autora firmou CONTRATO DE SOCIEDADE com o 1º 

Requerido. Dessa maneira, concluo que não fez o reclamante prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento 

do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, restaram ausentes os 

elementos inerentes à responsabilidade civil da reclamada, ante a falta de 

comprovação pelo reclamante de nexo de causalidade entre a conduta 

das requeridas e o dano informado. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita por parte das reclamadas, não há 

que se falar em ocorrência de dano. In casu, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

reclamado na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e por tudo mais 

que constam nos autos, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de 

Olga Perim de Souza e julgo IMPROCEDENTE o pedido exordial em relação 

ao segundo requerido, em consequência, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LANA LAURA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 23 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição dos recursos inominados, INTIMO as partes para, querendo, 

apresentarem as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 23 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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MILTON MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 23 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002990-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

IRACEMA MARIA MELOS DOS SANTOS 39515583187 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002990-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IRACEMA MARIA MELOS DOS 

SANTOS 39515583187 REQUERIDO: STELO S.A. Visto etc.,. ARTE E 

PONTO MALHARIA, qualificada na inicial, ingressou com ação de 

cobrança c/c reparação de danos c/c obrigação de fazer e pedido de 

tutela antecipada em desfavor de STELO S/A sustentando, em síntese, 

que adquiriu da empresa reclamada máquina para pagamento como o 

cartão de crédito e débito, no valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta 

e oito reais e oitenta centavos), com contrato para o recebimento das 

vendas de dois em dois dias com taxa de 4,95% pagamento de crédito e 

2,38% pagamento a vista. Ocorre que a reclamada não tem efetuado o 

pagamento no prazo combinado e tem prejudicado o fluxo de caixa da 

empresa reclamante, uma vez que a reclamada deixou de repassar a 

reclamante o valor de R$ 2.613,00 (dois mil seiscentos e treze reais) 

Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar que as reclamada se abstenham de incluir o nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de realização de protesto. É 

o relatório Decido. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se 

que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da 

tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar por se tratar de empresa de pequeno porte e tendo 

realizado a contratação de repasse dos valores em dois dias, demonstra 

que ausência de repasse no prazo estipulado causaria grande abalo 

financeiro a empresa reclamante. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, o Requerente como forma de 

comprovação de suas alegações, números de protocolos de atendimento 

solicitando que fosse realizado o repasse das movimentações realizada 

por meio da máquina, cópia das movimentações realizadas na máquina 

dependente de pagamento, bem como tela demonstrando que o repasse 

deveria ser realizado em 2 dias úteis e não em 30 dias. Logo, entendo 

verossímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte Reclamante é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Pelo exposto, DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada aduzido pela Reclamante para determinar 

que a Requerida repasse o valor de R$ R$ 2.613,00 (dois mil, seiscentos e 

treze reais) retidos e que já deveriam ter sido repassados a empresa 

reclamante. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, contrato em discussão ou prova de que a 

reclamante autorizou a contratação dos serviços, incumbindo ainda a 

prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-35.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

LIZA ANDREIA COSTENARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME (REQUERIDO)

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010072-35.2013.8.11.0045. REQUERENTE: LIZA ANDREIA COSTENARO 

REQUERIDO: ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME Visto etc.,. Cuida-se de 

pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela exequente em 

desfavor do(s) representante legal da executada, alegando ser esta firma 

individual. Vale registrar que, em se tratando de devedor firma individual, é 

entendimento majoritário, inclusive no TJ/MT, sobre a possibilidadade de 

penhora de bens de seu representante legal, conforme se verifica do 

aresto abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA ‘ON LINE’ APENAS SOBRE 

AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA INDIVIDUAL EXECUTADA – OS 

PATRIMÔNIOS DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL SE 

CONFUNDEM – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Os 

patrimônios da empresa e do empresário individual se confundem, 

respondendo pelas dívidas contraídas no exercício da atividade 

empresarial (precedentes do STJ). Assim, deve ser estendida à pessoa 

física titular a decisão que determinou penhora “on line” nas contas 

bancárias da empresa individual. (AI 75186/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Isto posto, defiro o pedido da 

exequente, com fulcro no art. 860, do CPC. Proceda-se a penhora no rosto 

dos autos das Ações nº 8011850-69.2015.8.11.0045 e 

810380-66.2016.8.11.0045 de eventuais direitos ou créditos que o 

executado eventualmente venha a obter, observando-se o valor da 

presente execução. Caso haja o recebimento dos créditos, deverão ser 

descontados da penhora sobre o faturamento deferida no id. 14443600. 

Cumpra-se integralmente o determinado no id. 14443600, bem como na 

presente decisão, intimando-se o executado para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-90.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

JULIANO VITOR THEODORO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MENEGOL (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA MELO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010532-90.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: JULIANO VITOR THEODORO - 

ME EXECUTADO: MARIA REGINA MELO - ME Visto . A desconsideração da 

personalidade jurídica é possível, porém para seu reconhecimento é 

necessário que esteja comprovado nos autos, pelo requerente, uma das 

hipóteses legais previstas no art. 50 do CC/2002, quais sejam, o abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial. Estabelece o citado artigo que: "Em caso de abuso 

da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o Juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Na 

hipótese, compulsando os autos, não restou demonstrado em momento 

algum no processo que a empresa executada tenha incorrido em alguma 

das hipóteses acima descritas. Não há prova nos autos de que se 

esgotaram todos os meios para serem localizados bens da empresa 

executada para garantir a execução nem prova de que esta é insolvente. 

O que se verifica é que o processo de execução está se desenvolvendo 

normalmente, com os entraves que lhe são peculiares, não havendo 

indício de que a executada esteja dificultando o seu andamento se 

desfazendo ou ocultando bens capazes de garantir o crédito. Dessa 

forma, tem-se que não restou demonstrado, até o momento, nos autos que 

a executada não possui bens suficientes para serem dados em garantia 

da execução ou que tenha incorrido em alguma das hipóteses previstas 

para o deferimento da pretensão do exequente. Isto posto, indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada, por entender ausentes os requisitos previstos no artigo 50 do 

Código Civil. Defiro a busca de bens do executado pelo sistema Renajud. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004159-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LINSBINSKI (REQUERENTE)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004159-21.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARLI LINSBINSKI REQUERIDO: ANDRE JUNIOR DA SILVA 

Em atenção ao petitório de ID n.º 15968117, chamo o feito à ordem para 

retificar a decisão retro (ID n.º 15897630), esclarecendo que onde se lê: 

"No que tange ao pedido liminar de nomeação de curador, considerando 

os fatos alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado 

pelo relatório médico juntado (ID n° 15708883), e a necessidade de 

ampará-la material e socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial (art. 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como 

curador provisório da interditada sua filha, ora requerente, Sra. MARLI 

LINSBINSKI. " Leia-se: No que tange ao pedido liminar de nomeação de 

curador, considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando, revelado pelo relatório médico juntado (ID n° 15708883), e a 

necessidade de ampará-lo material e socialmente, antecipo os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial (art. 300, CPC) para o fim de nomear 

desde logo como curador provisório do interditando sua genitora, ora 

requerente, Sra. MARLI LINSBINSKI. Mantenho os demais termos da 

decisão retro com vistas ao seu integral cumprimento. LUCAS DO RIO 

VERDE, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001889-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELE NIEHUES GIBBON (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001889-92.2016.8.11.0045 Valor da causa: $37,593.99 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: SICREDI 

CENTRO NORTE POLO PASSIVO: MARIELE NIEHUES GIBBON A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte 

autora para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, juntado ao ID 5583679. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004591-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004591-11.2016.8.11.0045 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO 

NAIRO DA SILVA Endereço: RUA SAFIRA, 17, LUIZ CARLOS T. JUNIOR, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação juntada nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022332-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1022332-42.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO. Intime-se a requerida para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência da 

ação (art. 485, § 4º do CPC). Consigne-se que o silêncio será interpretado 

como anuência do pedido. Com a juntada de manifestação ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000123-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000123-67.2017.8.11.0045 Valor da causa: $18,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCILEUDE DA 

SILVA BARBOSA Endereço: BEGÔNIAS, 88, BANDEIRANTES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, - ATÉ 1745/1746, PORTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à 

contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034508-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1034508-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTO. Intime-se a requerida para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência da 

ação (art. 485, § 4º do CPC). Consigne-se que o silêncio será interpretado 

como anuência do pedido. Com a juntada de manifestação ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002295-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO UVEDA DE LIMA (REQUERENTE)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002295-16.2016.8.11.0045 Valor da causa: $40,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ADRIANO UVEDA DE LIMA Endereço: Rua 

Cuiabá, 410, N, Industrial, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Endereço: RUA 3, 170, sala 01 qd 66 Lt 25, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74030-071 A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à 

contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR (ADVOGADO(A))

OZAIL DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000504-75.2017.8.11.0045 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [PENSÃO 

POR MORTE (ART. 74/9)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: OZAIL DE SOUZA ALMEIDA Endereço: Rua 4, 60, Nossa Senhora 

Piedade, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 Nome: CHRISTINE 

KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA Endereço: Rua 04, 60, Nossa Senhora da 

Piedade, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT Endereço: Avenida America do Sul, 2500S, 

Parque dos Buritis, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal impugnar à contestação, juntada dos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO DONIZETE BRUNIERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para no prazo 

legal, impugnar à contestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003204-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MANTOVANI (EXEQUENTE)

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003204-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANA 

LUCIA MANTOVANI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA. VISTOS. Intime-se a 

parte autora para manifestar-se quando a defesa e documentos 

apresentados pela parte requerida no evento de ID n° 12287458, no prazo 

legal. Após a manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003318-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA REGINA MEINERZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003318-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

FABIOLA REGINA MEINERZ REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA. VISTOS. 

Intime-se a parte requerente, para que manifeste-se acerca da defesa e 

documentos apresentados pela parte requerida no evento de ID n° 

12260465, no prazo legal. Após, com a manifestação ou certificado o 

decurso do prazo in albis, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Por fim, Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos registros de 

distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, visto que, 

trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 

509, II do CPC), conforme determinado na decisão de ID n° 9896935. 

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003876-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIN FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003876-32.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CARLIN 

FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

VISTOS. Recebo a emenda à inicial (ID n° 15159466). Certifique-se acerca 

do prazo para a parte requerida apresentar contestação. Após, intime-se 

a parte requerente para que manifeste-se no que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, em seguida conclusos. Por fim, proceda a Sra. 

Gestora, com a regularização dos registros de distribuição do processo, 

retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), 

conforme determinado na decisão de ID n° 10691016. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003282-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1003282-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

SEVERINO ORTOLAN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. 

Recebo a emenda à inicial (ID n° 10306370). Certifique-se acerca do prazo 

para a parte requerida apresentar contestação. Após, intime-se a parte 

requerente para que manifeste-se no que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, em seguida conclusos. Por fim, proceda a Sra. Gestora, 

com a regularização dos registros de distribuição do processo, retificando 

a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), conforme 

determinado na decisão de ID n° 10058601. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003334-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1003334-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A VISTOS. Recebo a emenda à inicial (ID n° 10307521). 

Certifique-se acerca do prazo para a parte requerida apresentar 

contestação. Após, intime-se a parte requerente para que manifeste-se no 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, em seguida 

conclusos. Por fim, proceda a Sra. Gestora, com a regularização dos 

registros de distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, 

visto que, trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento 

comum (art. 509, II do CPC), conforme determinado na decisão de ID n° 

10200414. Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003227-67.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINES ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003227-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

MARINES ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA. 

VISTOS. Intime-se a parte requerente, para que manifeste-se acerca da 

defesa e documentos apresentados pela parte requerida no evento de ID 

n° 12287458, no prazo legal. Após, com a manifestação ou certificado o 

decurso do prazo in albis, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120229 Nr: 654-10.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESON CABRAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onesio Antonio de Souza - 

OAB:19867-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43712 Nr: 4020-33.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DOURADO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI -PAZ-FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:OAB-MT 8091

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103473 Nr: 522-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PEREIRA ALVES, CLEIDE SALVINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91270 Nr: 5151-72.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENITA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 121/122, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor, 

tendo em vista o teor do ofício n° 0260594, que se encontra encartado à p. 

120 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 8.510,79 (oito mil 

quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) em relação aos 

honorários de sucumbência (p. 120).

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do advogadas da parte 

exequente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, 

conforme requerido à p. 121, nas contas bancárias indicadas à p. 122.

Após a expedição dos alvarás, bem como o pagamento do precatório (p. 

116), arquive-se o feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92630 Nr: 6481-07.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APPEL FURIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, MARA MONE F. SOARES FURIM - OAB:17.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 Impulsiono os autos para intimar as partes da devolução dos autos com o 

v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106759 Nr: 2210-81.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCI PEREIRA JOAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, DAIANY 

FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Diego Ciupak - 

OAB:21810/O, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11264, JOSÉ ALBERTO 

COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85575 Nr: 5172-82.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido encartado à p. 101, tendo em vista que a suspensão dos 

atos processuais fora determinada na execução em apenso (Cód. 42018), 

o que não obsta a realização da instrução no presente feito. Ademais, a 
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suspensão requerida pelo exequente objetiva a renegociação da dívida 

executada, contudo, não fora comunicado nos autos a existência de 

tratativa entre as partes nesse sentido. E ainda, o presente processo está 

incluso na META 02 do CNJ, devendo o Juízo priorizar a celeridade no 

julgamento dessas demandas.

Isso posto, aguarde-se a realização da audiência aprazada.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40414 Nr: 726-70.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agua Doce - Comércio de Piscinas Ltda ME, 

OTAVIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 124, o exequente pugnou pela desistência demanda, 

requerendo a extinção e arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, considerando os termos do art. 775 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Sem custas remanescentes, eis que recolhidas quando da propositura da 

ação (p. 61).

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42018 Nr: 2326-29.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIR GUILHERME HOFFMANN, LEANDRO 

MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a petição de p. 81 e manifestação do executado à p. 85, 

determino a suspensão do feito, até o dia 27.12.2018, nos termos 

requeridos (p. 81) e estabelecidos na Lei n° 13.340/2016.

 Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente, dando 

prosseguimento no feito e requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40461 Nr: 766-52.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ RISSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTO.

INICIALMENTE DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: 

“A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme cálculo de p. 267, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida.

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 2777-15.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINOEL SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80349 Nr: 4419-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO JARDIM PRIMAVERA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CORREA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimação do devedor, pelo seu advogado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido 

de custas, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o 

montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (NCPC, art. 523, § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40252 Nr: 567-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR EICHELT, CARLOS VALDEMAR 

BUTTNER, ELAINE KESSLER BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15686-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26312 Nr: 354-29.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO VALDIR SCHVINN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89425 Nr: 3311-27.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO TOMAZ DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimação das partes quanto a proposta de 

honorários do perito juntado na p. 127, no valor de 1.000,00(mil reais).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IVONEI SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003158-98.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

REQUERENTE: IVONEI SILVA SANTANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por IVONEI SILVA SANTANA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

restabelecer liminarmente o benefício de auxílio-doença, alternativamente o 

benefício de aposentadoria por invalidez. Peticionou o autor, pugnando 

pela analise da pericia médica juntada no ID n.º 15907774, realizada na 

esfera trabalhista, bem como requerendo pelo deferimento da tutela 

provisória de urgência (ID n° 15907772). Pois bem. De acordo com 

sistemática do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem 

observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, 

da Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. Considerando os elementos de cognição existente 

nos presentes autos, tenho que a resta demonstrada a probabilidade do 

direito do Requerente. No caso vertente, a qualidade de segurado do 

Autor restou suficientemente demonstrada, tendo em vista a cópia do CNIS 

e CTPS (ID n° 14356108 E 14316122), com recebimento de beneficio até 

31.01.2018. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, foi realizado 

pericia médica em processo na esfera trabalhista, sendo que o Laudo 

aportou aos autos (ID n° 15907774), onde concluiu que o autor 

encontra-se incapacitado de forma parcial, permanente, sem possibilidade 

de reabilitação, para o exercício de qualquer atividade profissional. 

Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o 

benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando 

houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado 

por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos ao autor, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

pleiteado. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

para determinar ao instituto requerido o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença à IVONEI SILVA SANTANA, NB 5537572130 (ID n° 

14356102), devendo ser mantido pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - 

Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na 

Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, aguarde-se a realização da 

pericia médica marcada para o dia 31 de outubro de 2018, conforme ID n.º 

15528500. Após a apresentação da defesa, intime-se a parte Requerente 

para impugnar, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001889-58.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA EXECUTADO: LUIZ 

DOMINGOS AQUINO VISTOS. Defiro a penhora on-line solicitada pelo 

exequente, via sistema Bacenjud, face o não cumprimento voluntário da 

execução, conforme certificado. Como se verifica do Detalhamento de 

Ordem Judicial (anexo) a penhora on-line foi efetuada parcialmente, com a 

transferência do valor para conta de depósitos judiciais do Tribunal de 

Justiça. Destaco que a transferência imediata dos valores para conta 

judicial se impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e 

para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, 

dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do 

executado, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do executado (...). Assim, intime-se o executado, através de seu 

advogado, via DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para 

tomar conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão. Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 
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3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC. 

Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado. Ciência ao exequente da constrição realizada, devendo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002966-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ENGELBRECHT (AUTOR(A))

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002966-05.2017.8.11.0045 AUTORA: ALISSON 

ENGELBRECHT REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL VISTOS. Verifica-se 

dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9905886, que a parte autora 

se manifestou no evento de ID n° 13234371, promovendo a adequação do 

pedido ao rito processual adequado, qualificação completa da requerente, 

formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à causa (ID n° 

10449550), bem como apresentou documentos objetivando a 

comprovação da hipossuficiência alegada. Isso posto, recebo a presente 

liquidação de sentença pelo procedimento comum. Defiro o pedido de 

regularização litisconsorcial requerida, para inclusão dos sócios da 

empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme indicado na 

petição de ID n° 13234371. Diante da alegada hipossuficiência, bem como 

pela apresentação do holerite do autor (ID n° 13234472), defiro a 

gratuidade da justiça requerida, nos termos do art. 98 do CPC. Proceda a 

Sra. Gestora, a regularização dos registros de distribuição do processo, 

retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), 

incluindo os sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. 

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, 

deverão os requeridos apresentarem todos os documentos existentes em 

seu cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003244-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ VITORINO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003244-06.2017.8.11.0045 AUTOR: SERGIO LUIZ 

VITORINO DA ROCHA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à 

decisão de ID n° 9910202, que a parte autora se manifestou no evento de 

ID n° 13236786, promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, qualificação completa do requerente, formulou pedido certo e 

determinado atribuindo valor à causa, bem como apresentou comprovante 

de pagamento das custas processuais (ID n° 13236914). Isso posto, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Defiro o pedido de regularização litisconsorcial requerida, para inclusão 

dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme 

indicado na petição de ID n° 13236786. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004309-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTELLI (REQUERIDO)

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

VINICIUS PULIDO GUADANHIN (ADVOGADO(A))

DARCY MARTELLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIDNEI FAGUNDES GUERRA (TESTEMUNHA)

ALCIONE NICOLETTI (TESTEMUNHA)

PEDRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1004309-02.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 20 de 

março de 2018, às 17h00min, para prestar depoimento pessoal de PEDRO 

DOS SANTOS, ALCIONE NICOLETTI E SIDNEI FAGUNDES GUERRA, 

conforme deprecado. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento 

desta, bem como informe a data da audiência solicitando as intimações 

necessárias, partes e respectivos advogados. Intime-se a parte requerida 

para juntar aos autos comprovante de pagamento das custas judiciais. No 

mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes no 

sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos atos 

processuais. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004258-88.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

EXECUTADOS: ASNX ENGENHARIA LTDA ME. e PAULO SÉRGIO DE 

ARAUJO VISTO. CITE-SE o executado para pagar o débito no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de 

juros e correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (nova redação dada pela 

Lei 11.382/2006). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 
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indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Observe-se o os termos do art. 

212, § 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 23 de outubro 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000240-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELIANDRO MARCOS GUZZO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI TIBURSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000240-58.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ELIANDRO MARCOS GUZZO EXECUTADO: CLAUDINEI TIBURSKI VISTOS. 

Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema Bacenjud, 

face o não cumprimento voluntário da execução. Como se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora on-line foi efetuada 

parcialmente, com a transferência do valor para conta de depósitos 

judiciais do Tribunal de Justiça. Destaco que a transferência imediata dos 

valores para conta judicial se impõe como necessária para evitar a perda 

de rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral 

dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a 

devida correção monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 

04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos autos, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado (...). Assim, 

intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na falta 

deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da constrição e, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, 

comprovando a caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do CPC, 

sob pena de preclusão. Apresentada manifestação no quinquídio 

epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC. Eventual 

necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a 

devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado. Ciência ao 

exequente da constrição realizada, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 19 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002964-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002964-35.2017.8.11.0045 AUTORA: ALINE DA 

SILVA TEIXEIRA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se 

dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9905661, que a parte autora 

se manifestou no evento de ID n° 13207518, promovendo a adequação do 

pedido ao rito processual adequado, qualificação completa da requerente, 

formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à causa, bem como 

apresentou documento objetivando a comprovação da hipossuficiência 

alegada. Isso posto, recebo a presente liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Defiro o pedido de regularização litisconsorcial 

requerida, para inclusão dos sócios da empresa requerida no polo passivo 

da demanda, conforme indicado na petição de ID n° 13207518. Diante da 

alegada hipossuficiência, bem como pela apresentação de comprovante 

de rendimentos (ID n° 13207495), defiro a gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003027-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA TIBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003027-60.2017.8.11.0045 AUTORA: SERGIO LUIZ 

DE OLIVEIRA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se 

dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9906492, que a parte autora 

se manifestou no evento de ID n° 13237463, promovendo a adequação do 

pedido ao rito processual adequado, formulou pedido certo e determinado 

atribuindo valor à causa, indicou de endereço eletrônico do autor, bem 

como apresentou documento objetivando a comprovação da 

hipossuficiência alegada. Isso posto, recebo a presente liquidação de 

sentença pelo procedimento comum. Defiro o pedido de regularização 

litisconsorcial requerida, para inclusão dos sócios da empresa requerida 

no polo passivo da demanda, conforme indicado na petição de ID n° 

13237463. Diante da alegada hipossuficiência, bem como pela 

apresentação de comprovante de rendimentos (ID n° 13237501), defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. 

Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos registros de distribuição do 

processo, retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), 

incluindo os sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. 

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, 

deverão os requeridos apresentarem todos os documentos existentes em 

seu cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Intime-se a parte autora, para que apresente os documentos 

indicados no “item b” da decisão de ID nº 9906492, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 

23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003263-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO ROQUE ORTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)
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CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1003263-12.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

ALCINO ROQUE ORTH REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES 

MATTHEW MERRILL. VISTOS. Indefiro o pedido de ID n° 12253641, tendo 

em vista que não há comprovação nos autos que os causídicos indicados 

pela parte requerente permanecem respondendo pelos interesses da 

parte requerida, o que tornaria inócuo o ato pleiteado. Certifique-se acerca 

do prazo para a parte requerida apresentar contestação. Após, intime-se 

a parte requerente para que manifeste-se no que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, em seguida conclusos. Por fim, proceda a Sra. 

Gestora, com a regularização dos registros de distribuição do processo, 

retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), 

conforme determinado na decisão de ID n° 9897543. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002955-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002955-73.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: BRF S/A. EXECUTADO: ISABELLA 

CRISTINA DIAS PENA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por BRF S/A, em face de ISABELLA 

CRISTINA DIAS PENA - ME. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo de ID 

n° 9382388 e 9382391, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003352-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003352-35.2017.8.11.0045 AUTOR: SOELI TOMAZI 

RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA 

MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAIME 

MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à 

decisão de ID n° 9912042, que a parte autora se manifestou no evento de 

ID n° 13198038, promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, qualificação completa da requerente, formulando pedido certo e 

determinado, atribuindo valor à causa, bem como apresentou comprovante 

de pagamento das custas processuais (ID n° 13198542). Isso posto, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Defiro o pedido de regularização litisconsorcial requerida, para inclusão 

dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme 

indicado na petição de ID n° 13198038. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003349-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DEORR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003352-35.2017.8.11.0045 AUTOR: ADEMIR 

DEORR RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER e 

JAIME MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à 

decisão de ID n° 9911809, que a parte autora se manifestou no evento de 

ID n° 13177546, promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, qualificação completa da requerente, formulando pedido certo e 

determinado, atribuindo valor à causa, bem como apresentou comprovante 

de pagamento das custas processuais (ID n° 13177573). Isso posto, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Defiro o pedido de regularização litisconsorcial requerida, para inclusão 

dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme 

indicado na petição de ID n° 13177546. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE TOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003214-68.2017.8.11.0045 AUTOR: JAQUELINE 

TOLARI RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER e 

JAIME MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à 

decisão de ID n° 9907652, que a parte autora se manifestou no evento de 

ID n° 13159299, promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, qualificação completa da requerente, formulando pedido certo e 

determinado, atribuindo valor à causa, bem como apresentou comprovante 

de pagamento das custas processuais (ID n° 13159415). Isso posto, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Defiro o pedido de regularização litisconsorcial requerida, para inclusão 

dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme 

indicado na petição de ID n° 13159299. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003287-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ ZATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003287-40.2017.8.11.0045 AUTORA: JAIR LUIZ 

ZATTA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL 

WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL VISTOS. Verifica-se dos autos, em 

atendimento à decisão de ID n° 9910456, que a parte autora se manifestou 

no evento de ID n° 13235169, promovendo a adequação do pedido ao rito 

processual adequado, qualificação completa da requerente, formulou 

pedido certo e determinado atribuindo valor à causa, bem como 

apresentou documentos objetivando a comprovação da hipossuficiência 

alegada. Isso posto, recebo a presente liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Defiro o pedido de regularização litisconsorcial 

requerida, para inclusão dos sócios da empresa requerida no polo passivo 

da demanda, conforme indicado na petição de ID n° 13235169. Diante da 

alegada hipossuficiência (ID n° 13235271), bem como pela apresentação 

de cópia da CTPS e declaração de trabalho informal, juntados no evento 

de ID n° 13235414 e 13235353, defiro a gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003337-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGGIANE CORREA SZURMIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003337-66.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA REQUERENTE: REGGIANE CORREA SZURMIAK REQUERIDOS: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA 

CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW 

MERRIL. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID 

n° 9911539, que a parte autora se manifestou no evento de ID n° 

13240642, promovendo a adequação do pedido ao rito processual correto, 

qualificação completa da requerente, formulou pedido certo e determinado 

atribuindo valor à causa, contudo, deixou de apresentar para a 

comprovação da hipossuficiência alegada. Pois bem. No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, segundo o atual Código de Processo Civil, 

o benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido à pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei (art. 98, do CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, uma 

vez ausente a documentação para comprovação da hipossuficiência 

alegada, não é possível verificar, os seus rendimentos/patrimônio, a 

justificar o deferimento da benesse pleiteada. Importante pontuar, que a 

própria Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo ficar registrado que, no caso 

dos autos, as provas armazenadas não indicam ser o requerente pobre 

na forma da lei, sem condições de arcar com as despesas necessárias à 

movimentação da máquina judiciária. Com essas considerações, 

condiciono a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a 

apresentação da cópia de suas últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento hábil a comprovação de seus rendimentos, no prazo 

de 10 (dez) dias. Havendo a impossibilidade de apresentação dos 

documentos requisitados, deverá o requerente recolher as custas judiciais 

do feito, no mesmo prazo acima entabulado, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Desde já, uma vez cumpridas 

as determinações acima, recebo a emenda à inicial e determino: I - 

Decorrido o prazo sem que o autor efetue o pagamento das custas, ou 

apresente a documentação requisitada, certifique-se, após, conclusos 

extinção; II- Em caso de recolhimento das custas processuais citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). Procedendo a Sra. Gestora, com a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 
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natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide; III – No mesmo prazo 

da defesa, deverá a parte requerida apresentar todos os documentos 

existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003232-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003295-17.2017.8.11.0045 AUTORA: MARLENE 

SALGADO REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL. VISTOS. Verifica-se 

dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9907571, que a parte autora 

se manifestou no evento de ID n° 13209203, promovendo a adequação do 

pedido ao rito processual adequado, qualificação completa da requerente, 

formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à causa, bem como 

apresentou declaração de hipossuficiência e trabalho informal, objetivando 

a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. No que tange ao pedido 

de gratuidade de justiça, segundo o atual Código de Processo Civil, tal o 

benefício pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (art. 

98, do CPC). O pleito pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, 

somente com a apresentação de declaração de hipossuficiência e 

trabalho informal (ID n° 13209205 e 13209184), não é possível verificar, 

através de tais documentos, os seus rendimentos/patrimônio, a justificar o 

deferimento da benesse pleiteada. Importante pontuar, que a própria 

Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” 

(art. 5º, LXXIV, da CF), devendo ficar registrado que, no caso dos autos, 

as provas armazenadas não indicam ser o requerente pobre na forma da 

lei, sem condições de arcar com as despesas necessárias à 

movimentação da máquina judiciária. Com essas considerações, 

condiciono a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a 

apresentação da cópia de suas últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento hábil a comprovação de seus rendimentos, no prazo 

de 10 (dez) dias. Havendo a impossibilidade de apresentação dos 

documentos requisitados, deverá o requerente recolher as custas judiciais 

do feito, no mesmo prazo acima entabulado, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Desde já, uma vez cumpridas 

as determinações acima, recebo a emenda à inicial e determino: I - 

Decorrido o prazo sem que o autor efetue o pagamento das custas, ou 

apresentada a documentação requisitada, certifique-se, após, conclusos; 

II- Em caso de recolhimento das custas processuais citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). E ainda, proceda a Sra. Gestora, com a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide; III – No mesmo prazo 

da defesa, deverá a parte requerida apresentar todos os documentos 

existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002799-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002799-85.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA REQUERENTE: VALDEMAR PEREIRA RAMOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Verifica-se dos autos, que em 

atendimento à decisão de ID n° 12836062, a parte autora se manifestou no 

evento de ID n°13108811, apresentando os comprovantes de seus 

rendimentos (holerites). Diante da alegada hipossuficiência, bem como 

pela apresentação de holerites, juntados no evento de ID n° 13108811, 

defiro a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. 

Isso posto, recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento 

comum. Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos registros de 

distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, visto que, 

trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 

509, II do CPC), bem como promova o cumprimento da decisão de ID n° 

12836062. Por fim, destaco que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003295-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA SIMAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003295-17.2017.8.11.0045 AUTORA: PAULA 

REGINA SIMAS DA SILVA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL VISTOS. Verifica-se 

dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9911321, que a parte autora 

se manifestou no evento de ID n° 13207160, promovendo a adequação do 

pedido ao rito processual adequado, qualificação completa da requerente, 

formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à causa, bem como 

apresentou declaração de desempregado, objetivando a comprovação da 

hipossuficiência alegada. Pois bem. No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, segundo o atual Código de Processo Civil, o benefício da 
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Justiça Gratuita pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (art. 

98, do CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, 

somente com a apresentação de declaração de desemprego (ID n° 

13207152), não é possível verificar, através de tal documento, os seus 

rendimentos/patrimônio, a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 

Importante pontuar, que a própria Constituição Federal estabelece que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo 

ficar registrado que, no caso dos autos, as provas armazenadas não 

indicam ser o requerente pobre na forma da lei, sem condições de arcar 

com as despesas necessárias à movimentação da máquina judiciária. Com 

essas considerações, condiciono a concessão do benefício da gratuidade 

de justiça, mediante a apresentação da cópia de suas últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento hábil (CTPS), declarações de 

terceiros de trabalho realizado, a comprovação de seus rendimentos, no 

prazo de 10 (dez) dias. Havendo a impossibilidade de apresentação dos 

documentos requisitados, deverá o requerente recolher as custas judiciais 

do feito, no mesmo prazo acima entabulado, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Desde já, uma vez cumpridas 

as determinações acima, recebo a emenda à inicial e determino: I - 

Decorrido o prazo sem que o autor efetue o pagamento das custas, ou 

apresentada a documentação requisitada, certifique-se, após, conclusos; 

II- Em caso de recolhimento das custas processuais citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). E ainda, proceda a Sra. Gestora, com a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide; III – No mesmo prazo 

da defesa, deverá a parte requerida apresentar todos os documentos 

existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004501-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDELINO DENARDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004501-32.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004503-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULDA CLAUDINA CASONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004503-02.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004507-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE KUYAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004507-39.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004509-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DALPRA (REQUERIDO)

C. DALPRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004509-09.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 
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será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004511-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEIA MINGOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004511-76.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004518-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERIDO)

CK TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CELSO KREIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004518-68.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004520-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004520-38.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004668-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA E CORREA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004668-20.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE–MT REQUERIDO: 

CORREA E CORREA LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, em trâmite entre as partes acima qualificadas. Compulsando os 

autos, verifica-se que as partes entabularam acordo em sede de 

audiência de conciliação realizada perante o CEJUSC desta Comarca (ID 

N.º 11124131). Verifica-se que a minuta do acordo fora assinada pelo 

advogado da parte autora, o qual possui poderes para transigir, conforme 

procuração de ID N.º 4475302, bem como pelo próprio requerido, assim, a 

homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as 

partes de ID N.º 11124131, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença. Custas pelo executado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035560-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA DOS SANTOS WUNDERVALD (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1035560-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIVA TEREZINHA DOS SANTOS WUNDERVALD 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, tendo as partes acima indicadas. Em petição de ID n.º 

12010184, a Requerente pugnou pela desistência da ação e arquivamento 

em definitivo do presente feito. Requereu ainda a isenção no pagamento 

das custas, haja vista a sua hipossuficiência financeira. Assim, 

verificando que não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, em razão da 

gratuidade que concedo à autora, neste ato. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003622-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT (IMPETRADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

ELIANE LUCHINA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1003622-25.2018.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

IMPETRANTE: WILLIAN GONÇALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO 

DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT VISTOS, 

ETC. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no evento de 

ID n° 15489662, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no 

presente mandamus, proferida nos autos no doc. ID n° 15088372, 

alegando omissão no r. decisum. Notificado (ID nº 15459388), o impetrado 
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apresentou informações, conforme documento de ID n° 15512932, 

anexando documentos (ID n° 15513729). A parte impetrada/embargada 

pugnou pelo não acolhimento dos embargos (ID n° 15820368). O Ministério 

Público manifestou seu parecer no evento de ID n° 15856347. Vieram os 

autos conclusos. É breve o relato necessário. Fundamento. Decido. Pois 

bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos embargos de 

declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as possibilidades 

em que os embargos de declaração se amoldam, vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Em regra, a função dos embargos 

de declaração não é a de modificar o resultado da decisão, fazendo com 

que a parte que perdeu se torne a vencedora e vice versa, pois essa não 

é a função típica dos embargos. Os objetivos típicos dos embargos são: a) 

esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão; d) 

corrigir erro material. Sobre o a matéria, discorre o ilustre doutrinador 

Humberto Theodoro Junior: “O pressuposto de admissibilidade dessa 

espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na 

decisão; de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e III). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo. Em qualquer 

caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se 

impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a 

um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não 

podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou 

contradição, ao suprimento da omissão ou à correção do erro material.” 

(Humberto Theodoro Júnior. 48. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

1.062-1.063). No mesmo sentido, destaco as lições de Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de 

Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 953-954), os quais 

lecionam que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, 

tem-se obscuridade quando há comprometimento da adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A decisão contraditória 

encerra duas ou mais premissas ou dois ou mais enunciados 

inconciliáveis. Por sua vez, o erro material, configura-se quando o ato 

judicial contém falha de expressão escrita. A parte embargante argumenta 

que o entendimento desse Juízo foi omisso e contraditório, contudo, 

nota-se da explanação dos motivos ensejadores dos embargos 

interpostos, que se trata de mero descontentamento com o mérito da 

decisão, pretendendo assim, a rediscussão de pontos já analisados, 

descabendo, portanto, a interposição do embargo manejado. Nesse 

sentido colaciono o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 

1.022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO 

JULGADO. - Impossibilidade de reexaminar matéria que foi 

inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1.022 do 

CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Nº 

70068945716, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/04/2016).” “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 

do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre 

na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o 

aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e 

fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de 

modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos 

aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito 

procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com 

aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 

1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).” No caso dos autos, não há que se falar em 

omissão, visto que a decisão proferida baseou-se nas provas produzidas 

nos autos, ou seja, as apresentadas pelo impetrante, para comprovar os 

requisitos ensejadores para concessão da liminar vindicada, o que não 

restou configurado na espécie, vejamos: “Pois bem, em análise dos fatos 

exposto e do acervo probatório acostado aos autos, não vislumbro, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isto porque, deixou o Impetrante de acostar aos autos 

documentos suficientes com a finalidade de comprovar a irregularidade no 

ato administrativo praticado pela autoridade coatora, aliás, sequer foi 

juntado aos autos, a cópia da decisão que indeferiu o requerimento 

protocolado, com os motivos que ensejaram o referido indeferimento 

(Requerimento Administrativo nº 5049/2018).” (destaquei). Nota-se, 

conforme a transcrição acima, a decisão acima transcrita foi clara em 

expor, que o indeferimento da liminar ocorreu por ausência de 

apresentação de documentos suficientes para comprovação da 

irregularidade do ato administrativo rechaçado. Assim, os presentes 

embargos não incidem em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do CPC, pois a decisão embargada apreciou integralmente os 

documentos apresentados, bem como fundamentada, consequentemente, 

sua conclusão. Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados 

pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida decisão, com vista 

ao seu integral cumprimento. Intimadas as partes da presente, 

certifique-se e, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-ABO

 O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que o Gestor Judiciário Marcelo Kist Engelmann, matrícula 

275941, titular da 1ª Vara estará usufruindo férias no período de 15/10 a 

03/11/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR NEYVISON OGÉRIO ALVES OLIVEIRA, matrícula n. 33225, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto, da Secretaria da 1ª Vara, durante as férias do Titular, período 

de 15/10 a 03/11/2018.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 23 de Outubro de 2018.

DR. JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito - Diretor do Foro em Subst. Legal

PORTARIA N. 51/2018-ABO

 O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que o Gestor Judiciário Marcelo Kist Engelmann, matrícula 

275941, titular da 1ª Vara estará usufruindo férias no período de 15/10 a 

03/11/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR NEYVISON OGÉRIO ALVES OLIVEIRA, matrícula n. 33225, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 
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Substituto, da Secretaria da 1ª Vara, durante as férias do Titular, período 

de 15/10 a 03/11/2018.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 23 de Outubro de 2018.

DR. JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito - Diretor do Foro em Subst. Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001447-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL THOMA (REQUERENTE)

VANDA REGINA MARTINS DE PAULA THOMA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO THOMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001447-33.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Evidenciados os 

pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição 

inicial e documentos que a acompanham. 2 – Em seguida, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

à pretensão. 4 – Por fim, CONCLUSOS. Água Boa-MT, 23 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103001 Nr: 4090-83.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos acerca da proposta de honorários apresentada 

pelo Perito (fls. 449/451), nos termos do Despacho de fls. 439/440 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 816-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que nesta data, procedo a juntada aos presentes autos, a 

petição inicial e documentos, dos auto de código1033993, Processo de 

Habilitação, conforme se vê da juntada de fls 514/530, tudo conforme 

determina o R Despacho de fls 20 daquela ação, cuja cópia de se vê às fls 

531, dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 2920-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelaine Leite de Souza, Suzue Matumoto Vieira, Tânia 

Maria Riboli Reichert, Tania Segura, Sheila Cristina Guerino, Teresinha 

Deolinda Giotti, Theodoro Carlos Magalhães Pinto, Tereza Ferreira de 

Campos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 3280-84.2010.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairson Rodrigues Meneses, SdNCRM, Olmeri Barcelos 

de Carvalho, EdNCRM, DdNCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fatima Denise do Nascimento 

Carvalho Rodrigues Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479-MT, 

Maria Tarcila do Nascimento Carvalho - OAB:3514-B, Rafael Jara 

Bigio - OAB:20.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE/INVENTARIANTE, por meio de seu patrono constituído nos 

autos, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, junte aos autos os 

documentos solicitados, conforme item 1 do R. Despacho de fl. 158 dos 

autos, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84945 Nr: 3783-37.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanubia Peixoto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 149 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033993 Nr: 4318-53.2018.811.0021

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Nalin, Mara Cristina Nalin, Márcia Regina Nalin, 

Marcelo Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por determinação do R Despacho proferido às fls 20, dos 

presentes autos, desentranhei a petição Inicial e documentos de fls 03 até 

19 e o R Despaho de fls 20, juntando os mencionados documentos à 

demanda principal de código 31816.

Diante o acima menciondo, certifico ainda que será cancelada a 

distribuição da presente ação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28114 Nr: 2573-53.2009.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94832 Nr: 3714-34.2014.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shalon Diesel Ltda, Pedro Bonetti, Pedro Bonetti Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Jose Rossato Junior - 

OAB:8599/MS, Fabiola Mangieri Pithan - OAB:7674/MS, LEONARDO 

FURTADO LOUBET - OAB:9444, Leonardo Furtado Loubet - 

OAB:9444/MS, Wilson Vieira Loubet - OAB:4899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 530-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt, MARISA SAEDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 699 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14039 Nr: 954-93.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, tendo em vista a petição do executado de fls. 

180/191 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2667-30.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Antonio Faria Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46256/PR, Fernanda Tagliari - OAB:14776-A/MS, Mario Krieger 

Neto - OAB:8087/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos requerendo aquilo que entenderem de direito, 

nos termos do Despacho de fls. 513/517, tendo em vista o laudo pericial 

juntado às fls. 614/641 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 2226-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eduardo Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Gonçalves de Aquino - 

OAB:116.353 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo 

requerendo medidas úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a 

certidão de decurso de prazo de fl. 296 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33356 Nr: 2365-35.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidia Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 3515-80.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto, Terezinha Lurdes Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Celio Honorio Junior, Célio Honório, 

João Alvaro de Souza Rocha, Anita Di Credo Souza Rocha, Emília Maria 

Ferreira Honório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma Laurindo Aguirra - 

OAB:58946/SP, José Antonio Pires - OAB:48528/SP, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 811 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2414 Nr: 445-75.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes de Souza, Maria Florisbela Nunes 

de Souza, Milton Sérgio Ganassini, João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 223 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87827 Nr: 2264-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA/IMPUGNANTE, por meio de seu patrono constituído nos 

autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o cumprimento do 

item 6 do R. Despacho de fl. 105 dos autos, promovendo o adimplemento 

dos honorários periciais (fl. 108), sob pena de preclusão e homologação 

do laudo exarado pelos Oficiais Avaliadores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 1624-19.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE LIQUIDANTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, nos termos do item 6 do R. Despacho de 

fl165/166, e tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 169 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88809 Nr: 3196-78.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katana Veículos Ltda, Cia de Crédito, 

Financiamento e Investimento RCI Brasil, Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, Erich Rodrigo Nogueira - OAB:17423/GO, Welton 

Magnone Oliveira dos Santos - OAB:14186/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a petição do requerido, retro, e comprovante de depósito de acordo 

entabulado nos autos (fl. 623).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31524 Nr: 524-05.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Zambenedetti, Maria Nelsi Zambenedetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95484 Nr: 4152-60.2014.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naevio Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ÂNGELO SEMPREBONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B, 

Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105423 Nr: 5419-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Vilela de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 128 dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112229 Nr: 3752-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Filinto Filho, Marcio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

 1ª Publicação

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3752-75.2016.811.0021 – Código: 112229.

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Eloi Filinto Filho e Marcio Bispo da Silva

PARTE RÉQUERIDA:

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Interditando: Marcio Bispo da Silva, 

Rg: 2100023-9 SSP MT Filiação: Eloi Filinto da Silva e Luzia Bispo de 

Oliveira, data de nascimento: 06/11/1992, brasileiro(a), natural de Água 

boa-MT, solteiro(a), portador de síndrome de down, Endereço: Rua 01, Nº 

65, Bairro: Cristalino I, Cidade: Água Boa-MT, e; demais interessados, que 

o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento.

FINALIDADE: CIENTIFICAR aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa - 

MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida por Eloi 

Filinto Filho em face de MÁRCIO BISPO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

nascido em 06/11/1992, filiação: Eloi Filinto da Silva e Luzia Bispo de 

Oliveira, RG: 2100023-9 SSP/MT, CPF: [desconhecido/inexistente]; onde foi 

prolatada a r. Sentença que decretou a interdição de MÁRCIO BISPO DA 

SILVA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, nos termos da r. Sentença, sendo-lhe nomeado curador 

o ora requerente. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) 

dias e afixado no lugar de costume, e no Diário de Justiça deste Estado, 

pelo prazo de lei.

DESPACHO/SENTENÇA: conforme transcrito no verso do presente.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor., digitei.

Água Boa - MT, 22 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

DESPACHO/SENTENÇA: “[...] III – Dispositivo / Ante todo o exposto, este 

Juízo JULGA PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de decretar a interdição de MARCIO BISPO DA SILVA, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nomeando-lhe curador seu irmão ELOI FILINTO FILHO, brasileiro, casado, 

portador da C.I. RG n. 1893695-4 SSP/MT e do CPF n. 003.522.301-42, 

residente e domiciliado na Rua 01, n. 65, Bairro Cristalino, em Água 

Boa/MT, nos termos art. 755, I do CPC. / Em obediência ao disposto no art. 

755, §3º do CPC, inscreva-se a presente interdição no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o Juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, 

não sendo total a interdição, os atos que a interdita poderá praticar 

autonomamente. De acordo com o disposto no artigo 1.012, §1º, VI do 

Código de Processo Civil, a sentença de interdição produz efeitos desde 

logo, dispensando-se, portanto, o prazo para o trânsito em julgado. Isento 

de custas ante a concessão da gratuidade judiciária. / Após as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de estilo. / 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001430-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DEIVID DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

prefeitura de nova nazaré (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001430-94.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de mandado de 

segurança individual impetrado por GEAN DEIVID DA SILVA em detrimento 

de suposto ato coator cometido pelo PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE 

NOVA NAZARÉ/MT, ambos qualificados no encarte processual. Em 

síntese, o impetrante visa à concessão de liminar em mandado de 

segurança visando à reintegração no cargo anteriormente ocupado na 

prestação de “serviços gerais”, decorrente do “contrato de trabalho por 

prazo determinado n. 37/2018”, sob o argumento da vigência do contrato 

até o dia 31 de dezembro de 2018 e ausência de atendimento dos 

requisitos para a possibilidade de rescisão antecipada presente na 

cláusula 10ª, parágrafo único do instrumento. Com a petição inicial vieram 

documentos. É o relato do essencial. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. De proêmio, necessário 

evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. Nesse passo, enuncia o 

art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988: Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Ao regulamentar aludido 

preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) dispôs 

sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, exigindo 

em seu art. 7º, inc. III: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III 

- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Em relação ao primeiro requisito 

(“fundamento relevante”), reputa-se que o impetrante não obteve êxito em 

demonstrar. Pelo que se observa do objeto litigioso dos autos, o impetrante 

estava exercendo as funções em decorrência de aprovação em processo 

seletivo, que originou a contratação por prazo determinado. Desta feita, a 

admissão pela entidade política, bem como a rescisão contratual, ainda 

que antecipada, se afigura, a princípio, em ato administrativo de natureza 

discricionária, visto que, pela própria essência da contratação, se mostra 

cabível à Administração Pública avaliar a continuidade da prestação com 

base na conveniência e oportunidade. É relevante consignar que, a 

eventual ocorrência de rescisão unilateral, pode, a depender das 

hipóteses, ser albergada em adimplemento de indenização, utilizando-se 

do expediente adequado, que não se confunde com a pretensão desse 

“writ”. Em sentido análogo, colhe-se a seguinte ementa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. TIPO REDA – REGIME ESPECIAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. 

POSSIBILIDADE. PRECARIEDADE. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. 

SEGURANÇA DENEGADA. - O legislador constituinte originário 

estabeleceu a possibilidade de edição de lei pelos entes da federação a 

fim de estabelecer os casos de contratação por prazo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 

37, IX, CF)- Diante da natureza excepcional e transitória da contratação do 

servidor por parte do Estado (art. 37, IX, da CF/88), a dispensa prematura 

do servidor, não gera direito à permanência no serviço público, por não 

possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como 

ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza 

precária. (Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 

0003740-58.2017.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida 

Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 31/01/2018) 1 

– Diante do exposto, ante a ausência de fundamento relevante, este Juízo 

INDEFERE o pedido liminar formulado pelo impetrante. 2 – NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada para prestar as informações que julgarem 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos 

documentos necessários ao conhecimento da demanda. 3 – Com 

fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a 
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citação do Município de Nova Nazaré/MT para que, querendo, ingresse na 

presente demanda, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 5 – 

Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. 6 – CUMPRA-SE 

prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09). INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000281-63.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da decisão 

proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

INTIME-SE pessoalmente o réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda com o cumprimento da tutela de urgência recursal (Id n. 

15683396), consistente na entrega dos medicamentos “pregabalina 75mg”, 

“arpadol 400mg”, “vênula e venalot (creme)” à autora, sob pena de, a 

requerimento dela, mediante a apresentação de orçamentos, ser realizado 

o bloqueio de numerário necessário para o fornecimento dos fármacos 

através da rede privada. 2 – CUMPRA-SE com prioridade. Água Boa/MT, 

23 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Autos n.° 1000227-03.2018 Vistos. Trata-se de ação de mandado de 

segurança proposto por Kion South America Fabricação de Equipamentos 

para Armazenagem Ltda. em face de ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto de Alto Araguaia – MT, ambos devidamente qualificados. 

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(id. 14650699). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no Código de Processo Civil o que 

dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, com a 

concordância do Impetrado (id 14794784), não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos. Ante 

o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Autos n.° 1000227-03.2018 Vistos. Trata-se de ação de mandado de 

segurança proposto por Kion South America Fabricação de Equipamentos 

para Armazenagem Ltda. em face de ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto de Alto Araguaia – MT, ambos devidamente qualificados. 

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(id. 14650699). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no Código de Processo Civil o que 

dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, com a 

concordância do Impetrado (id 14794784), não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos. Ante 

o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Autos n.° 1000227-03.2018 Vistos. Trata-se de ação de mandado de 

segurança proposto por Kion South America Fabricação de Equipamentos 

para Armazenagem Ltda. em face de ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto de Alto Araguaia – MT, ambos devidamente qualificados. 

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(id. 14650699). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no Código de Processo Civil o que 

dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, com a 

concordância do Impetrado (id 14794784), não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos. Ante 

o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Autos n.° 1000227-03.2018 Vistos. Trata-se de ação de mandado de 

segurança proposto por Kion South America Fabricação de Equipamentos 

para Armazenagem Ltda. em face de ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto de Alto Araguaia – MT, ambos devidamente qualificados. 

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(id. 14650699). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no Código de Processo Civil o que 

dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, com a 

concordância do Impetrado (id 14794784), não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos. Ante 

o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO(A))

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Autos n.° 1000227-03.2018 Vistos. Trata-se de ação de mandado de 

segurança proposto por Kion South America Fabricação de Equipamentos 

para Armazenagem Ltda. em face de ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto de Alto Araguaia – MT, ambos devidamente qualificados. 

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(id. 14650699). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no Código de Processo Civil o que 

dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, com a 

concordância do Impetrado (id 14794784), não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos. Ante 

o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 2791-06.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA DIAS DE FREITAS BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias sobre os documentos apresentados.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77116 Nr: 4811-04.2016.811.0020

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APARECIDO LOPES, DEUSELI LUCIANA DE SOUZA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO MOREIRA, KELLY 

CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETI 

CARRASCO - OAB:75970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, acolho a manifestação Ministerial, aplicando o principio do 

melhor interesse do menor, CONCEDO a guarda provisória do menor 

Wendel Henrique da Silva Lopes aos Requerentes Aparecido Lopes e 

Deuseli Luciana de Souza Lopes, DEVENDO a Senhora Gestora 

providenciar o necessário.

 No mais, certifique a Senhora Gestora se cumpriu a integralidade da 

determinação de referencia 46, referente as citações dos Requeridos. E 

ainda, solicite informações ao Juizo da Comarca de Santa Fé do Sul, 

ultrapassado o prazo legal, para que informe se a sentença de referencia 

72 já transitou em julgado.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 22 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89115 Nr: 5698-51.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias nos termos da decisão de ref.18.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 2886-02.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NERIS DE SOUZA, GILVANEI NERIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para manifestar no prazo 

legal da contestação apresentada.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 1023-11.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para apresentar resposta à 

contestação no prazo legal.

 Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74139 Nr: 2804-39.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEIR AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimnto 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar no 

prazo legal a contestação de REF.25.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83655 Nr: 3307-26.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREIA DA SIVA 

- OAB:24.087/OAB/MT, KARLA AMORIM MELO MARTINS - 

OAB:24.166/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92510 Nr: 1052-61.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA INÁCIA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1052-61.2018.811.0020 (cód. 92510).

Vistos.

1. INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 17 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA DE MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86185 Nr: 4548-35.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 Autos n. 4548-35.2017.811.0020 (cód. 86185).

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena do reeducando JÂNIO 

SEVERINO MARTINS, que atualmente cumpre a reprimenda a ele imposta 

em regime fechado.

2. Malgrado o pedido da defesa para a transferência do presente 

processo executivo ao juízo da Vara de Execuções Penais de Itiquira/MT, 

resta assente que o mandado de prisão cumprido se refere aos autos na 

ação penal n. 1010-56.2011.811.0020 (cód. 33473), em trâmite perante 

este juízo (ref. 88).

3. Assim, tendo em vista a informação que o reeducando está segregado 

na Cadeia Pública de Itiquira/MT devido a outro processo (autos n. 

1010-56.2011.811.0020, cód. 33473, em trâmite na 2ª Vara desta 

Comarca), impossibilitando neste momento o cumprimento deste feito, 

SUSPENDO o curso da execução penal e da prescrição da pretensão 

executória.

4. COMUNIQUE-SE o juízo da 2ª Vara desta comarca, nos autos da ação 

penal n. 1010-56.2011.811.0020, cód. 33473, acerca do presente 

processo executivo de pena, como também para que INFORME este juízo 

da Vara de Execuções Penais em caso de prolação de sentença e/ou 

soltura do réu.

5. AGUARDE-SE a prolação de sentença e/ou soltura do réu nos autos da 

ação penal.

 6. Aportando aos autos a informação daquele juízo, FAÇAM-ME 

conclusos para o prosseguimento do feito.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2189-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:12213-MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15386/O

 Autos n. 2189-78.2018.811.0020 (cód. 95510).

Vistos.

1. Conforme dispõe o artigo 600 e seguintes do CPP, vista à parte apelada 

pelo prazo de 08 (oito) dias, com escopo de colher as contrarrazões 

recursais.

 2. Findado o prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas 

as providências estipuladas na CNGC/MT – REMETAM-SE os autos ao e. 

TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

3. EXPEÇA-SE guia de execução penal provisória com observância da LEP 

e Resolução n° 113 do CNJ.

4. TRASLADE-SE cópia do pedido de transferência de ref. 110 ao 

processo executivo de pena, para a apreciação pelo juízo da Vara de 

Execuções Penais, mormente a necessidade de anuência do juízo de 

destino e de atestado de vaga.

5. No que toca ao Ofício n. 307/15ºBPM/CRIV/2018 (ref. 98), em 

consonância com o parecer ministerial (ref. 108), DEFIRO o pedido para a 

utilização do notebook e aparelho de projeção no Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, até o deslinde do apelo 
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defensivo, nos moldes do art. 62, §2º, da Lei n. 11.343/2006.

6. CIÊNCIA ao Comandante do 15º BPM.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95089 Nr: 2023-46.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITTA CRISTINA VALENTIM DE LIMA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ademais, milita em prol do ato administrativo a presunção de 

legitimidade e veracidade, efeitos esses, até aqui, não despidos pelos 

documentos acostados nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência.16. Por conseguinte, 

DETERMINO a regular CITAÇÃO da parte requerida, a qual se dará nas 

formas e prazos do artigo 238 e seguintes do CPC/215, para tanto, em 

sendo necessário, expeça missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para a regular citação da parte requerida, observando na espécie o 

regramento do artigo 256 e seguintes do CPC/2015, respectivamente.17. 

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com a correta 

identificação dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.18. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

22 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 5351-18.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBFDM, NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:OAB/MT 10.133, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 44. Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

proposta por NICOLE MACHADO DE MORAES, representada por seu 

genitor VINICIUS BATISTA FERREIRA DE MORAES, em desfavor da 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e TORNO 

DEFINITIVA A LIMINAR de ref. 24, condenando a requerida a custear todos 

os procedimentos prescritos pelos médicos, em especial o tratamento 

home care, incluindo as medicações e procedimentos necessários.45. 

CONDENO a empresa requerida a efetuar o reembolso a requerente do 

valor de R$ 2.000,00 referente à fonoaudiologia e fisioterapia conforme 

recibos anexos à inicial, corrigido pelo INPC a partir do desembolso 

(Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora SELIC – art. 406, CC) de 

1% ao mês partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do 

STJ).46. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, 

do NCPC.47. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVE-SE observadas às formalidades legais.48. Publique-se. 

Intime-se. 49. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 5889-96.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASSY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5889-96.2017.811.0020 (cód. 89412).

Vistos.

1. INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3342-20.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

04/12/2018, às 13h45. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

15 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69362 Nr: 447-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILA ALVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para DENEGAR 

a segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC, em razão da ausência 

de direito líquido e certo. 27. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 28. Não há recurso de ofício, vez 

que a segurança não foi concedida. 29. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe30. Publique-se. Intime-se. 31. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

18 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57910 Nr: 789-68.2014.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDA RIBEIRO VIOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PAULA MARQUES - 

OAB:37.475/GO, Edson Reis Pereira - OAB:, RUBENS CRUVINEL 

RODRIGUES - OAB:32468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de inventário, proposto por RICARDA RIBEIRO 

VIOLATO, em razão do falecimento da “de cujus” EZILDA RIBEIRO 

VIOLATO.2. Compulsando os autos observo a necessidade de a parte 

requerente atribuir valor corrente de cada um dos bens do espólio, para 

fins de partilha, nos termos do art. 620, IV, h, do CPC.3. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente, para que retifique as primeiras declarações 

atribuindo valores aos bens do espólio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do 

CPC/2015). 4. Juntamente com a retificação das primeiras declarações, 

deve a inventariante dar o valor correto da causa que nos processo de 

inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a 

exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite, recolhendo as 

custas processuais complementares, se houver.5. Após, DETERMINO ao 

nobre gestor judiciário, que encaminhe a presente ação ao distribuidor, 

com o escopo de que certifique se as custas e taxas judiciárias foram 

recolhidas corretamente, observando-se o novo valor atribuído à causa 

pelo autor.6. Restando recolhida as custas corretamente, forte no artigo 

626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou 

ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, 

também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres 

do referido artigo.7. Concluídas referidas citações, conforme preconizado 

no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015.8. Superado os prazos 

encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes 

interessadas quanto às primeiras declarações, bem como,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82616 Nr: 2743-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOTELHO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 14. Assim, quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a 

uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo 

deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois se a lide já foi julgada por 

sentença, é vedado ao juiz julgá-la novamente.DISPOSITIVO15. Pelo 

exposto, ante o reconhecimento da coisa julgada, EXTINGO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código 

de Processo Civil. 16. REVOGO a liminar anteriormente concedida (ref. 

13).17. Sem custas e honorários, vez que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.18. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.19. Publique-se. Intime-se.20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 18 de outubro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71999 Nr: 1516-56.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 15. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.16. CONDENO 

o Requerido ao pagamento das custas processuais, e em contrapartida, 

DEIXO de condená-lo, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 

razão da ausência de resistência ao pedido de exibição, descrito na 

exordial.17. Publique-se. Intime-se.18. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.19. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de outubro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 548-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAURA DE SOUZA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 17. Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO a Medida Cautelar de Exibição Judicial promovida por 

DENAURA DE SOUZA MENDONÇA em face da ENERGISA – Distribuidora 

de Energia S/A.18. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso. 19. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas 

e anotações pertinentes.20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65974 Nr: 2288-53.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO COLADELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 14. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo 

com resolução de mérito.15. REVOGO a liminar anteriormente deferida 

(ref. 03).16. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e 

despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o 

valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do 

art. 98, §3º, do CPC.17. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas necessárias.18. Publique-se. Intimem-se. 19. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia, 22 de outubro de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89783 Nr: 6122-93.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acerca do pedido da parte requerente, DEFIRO como postulado. Para 

tanto, REDESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 
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29/11/2018, às 12h00.

2. INTIMEM-SE as partes para comparecimento à referida solenidade.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30721 Nr: 1407-52.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VALERIA CARDOSO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER - OAB:14071-MT, 

PAULO RUBENS BALDAN - OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO 

IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação o advogado da parte autora para se manifestar quanto a 

petição de fls.161/165, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 228-54.2008.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Certifico e dou fé que o Leiloeiro nomeado designou o dia 14 de novembro 

de 2018, a partir das 10h (MT), para a realização do Leilão, ocasião em 

que o bem objeto será vendido pelo maior lanço, desde que superior à 

importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado o dia 

14 de novembrol de 2018, a partir das 13h (MT), para realização do 

segundo leilão, quando será alienado pelo maior lanço oferecido.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-54.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SA (REQUERENTE)

DINAIR CRISTINA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010153-54.2016.8.11.0020 REQUERENTE: TIAGO DE SA REQUERIDO: 

LOJAS RIACHUELO SA VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, 

da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Assim, verifico que o reclamante deixou de comparecer, conforme evento 

Num. 8699179, nem mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse 

no prosseguimento da demanda, apesar de ser intimado para o ato por 

intermédio de seu patrono (a). Dessa forma, em razão da parte reclamante 

não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 

Num. 8699179, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-59.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAVYO AFONSO RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010131-59.2017.8.11.0020 REQUERENTE: SAVYO AFONSO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, 

da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Assim, verifico que o reclamante deixou de comparecer, conforme evento 

Num. 8716541, nem mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse 

no prosseguimento da demanda, apesar de ser intimado para o ato por 

intermédio de seu patrono (a). Dessa forma, em razão da parte reclamante 

não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 

Num. 8716541, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA DE JESUS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000048-06.2017.8.11.0020 REQUERENTE: GILMAR RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SIMONE PEREIRA DE JESUS - ME VISTOS, 

Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com 

o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico que o 

reclamante deixou de comparecer, conforme evento Num. 10858654, nem 

mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse no prosseguimento 

da demanda. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

10858654, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-66.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 
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(REQUERIDO)

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010040-66.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VALDINHO DOS ANJOS 

REQUERIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS VISTOS, A parte autora alega que não contratou os 

empréstimos firmados junto a reclamada, requerendo assim a nulidade dos 

mesmos com as respectivas indenizações. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia técnica, 

uma vez que a similitude entre as assinaturas firmadas pelo autor, nos 

documentos como procuração, documento pessoal e contratos. Superada 

a preliminar, passo a análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam que as contratações, ou seja, comprovando 

a relação jurídica entre as partes. Contudo, conforme já mencionado, a 

promovida demonstrou a origem dos débitos, a contratação junto a 

reclamada, o que desconfigura seu desconhecimento e/ou a existência de 

fraude perante a reclamação interposta. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar de mérito, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-43.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

LORRANE ROMUALDO PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010350-43.2015.8.11.0020 REQUERENTE: LORRANE ROMUALDO 

PEREIRA MACEDO REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico 

que a reclamante deixou de comparecer, conforme evento Num. 

11225009, nem mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse no 

prosseguimento da demanda, apesar de ser intimado para o ato por 

intermédio de seu patrono (a). Ainda ressalto que em audiência, a patrona 

da autora informou que juntaria atestado médico justificando a ausência 

desta para o ato, contudo conforme a certidão de evento Num. 11957986, 

não o fez. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

11225009, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-28.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010297-28.2016.8.11.0020 REQUERENTE: ANA PAULA RIBEIRO LEITE 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da 

parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 11323796, o qual demonstrou que o endereço da 

parte reclamada foi insuficiente para sua citação, entretanto, a parte 

autora apresentou o mesmo endereço, sendo assim, impossível o 

prosseguimento do feito. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010219-68.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDAN MARTINS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria na qualidade de advogado(a) do(a) Exequente, 

intimado a requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-06.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO FRANCO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do(a) Exequente, 

intimado a requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-90.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000551-90.2018.8.11.0020. INTERESSADO: MAGNUM MORAES 

NOGUEIRA REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. 1. Trata-se de ação de ação de cobrança de indenização de 

seguro residencial c/c danos morais e pedido de antecipação liminar da 

tutela obrigacional proposta por MAGNUM MORAES NOGUEIRA, em favor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, requerendo, com 

urgência a concessão de tutela jurisdicional, sem oitiva da parte contrária, 

para determinar que a parte requerida realize o pagamento imediato da 

indenização do seguro residencial, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais). 2. Aduz que contratou seguro residencial junto à 

requerida, conforme apólice n. 024961, com vigência entre 29/10/2017 e 

29/10/2018. 3. Informa que, em 05/10/2018, sua residência, localizada na 

avenida José Manoel Vilela, n. 471, centro, na cidade de Santa Rita do 

Araguaia/GO, foi acometida de danos elétricos, em virtude de descargas 

elétricas ocasionadas por raios. 4. Narra, ainda, o comprometimento do 

sistema de monitoramento eletrônico, ante a danificação dos aparelhos 

componentes. 5. Por fim, anota que a parte requerida encerrou o processo 

administrativo do sinistro em referência, concluindo pela negativa da 

cobertura securitária, sob o argumento de que o evento reclamado não 

possui cobertura técnica. 6. Os autos vieram conclusos. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Estando presentes os requisitos 

legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o rito 

sumaríssimo (Lei 9.099/95). 8. Pleiteia a parte requerente tutela de 

urgência prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, com o escopo 

de que seja determinado o imediato pagamento da indenização do seguro 

residencial, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). 9. 

Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 

do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 10. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 11. Preambularmente, 

destaco que a tutela jurisdicional pode ser definitiva, baseada em cognição 

exauriente, após a instrução processual, ou provisória, fundada em 

cognição sumária, antes da dilação probatória. 12. A tutela provisória 

consiste em provimento precário que será substituído pela tutela definitiva, 

após cognição exauriente, podendo ocorrer a sua confirmação, 

modificação ou revogação. 13. Na espécie, a parte requerente pugna pela 

concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, para que 

este juízo determine o imediato pagamento da indenização do seguro 

residencial, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ante a 

ocorrência de sinistro, em virtude de descargas elétricas que danificaram 

os aparelhos componentes do sistema de monitoramento eletrônico. 14. 

Malgrado os fundamentos aventados na exordial, cuida-se de ação de 

conhecimento, cujo pedido de tutela de urgência esgota o mérito da ação. 

15. Conforme o artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 16. Assevero que 

referido requisito negativo para a concessão da tutela de urgência, 

impulsionado por princípios inerentes à atividade jurisdicional, garante ao 

requerido o direito fundamental de defesa, consubstanciado nos princípios 

do contraditório e ampla defesa. 17. Aliado ao mencionado fato, consigo o 

perigo da irreversibilidade do provimento antecipado, ou seja, se ao final 

advir sentença julgando improcedentes os pedidos do requerente, 

ventilada decisão provavelmente será inócua, diante do pleito de imediato 

pagamento da indenização. 18. Neste caso, há a necessidade de se 

aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida possui 

natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela de urgência 

pleiteada neste momento processual, com fundamento no artigo 300, §3º 

do CPC/2015. 19. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. 20. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte reclamada - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 21. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 22. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 23. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

24. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-30.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000555-30.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DANIELA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

obrigação de fazer, repetição de indébito e dano moral com pedido de 

tutela antecipada proposta por DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

DA CRUZ BANDEIRA contra BANCO DO BRASIL S/A. 2. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus 

moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do pedido liminar 3. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a medida liminar deve ser deferida, diante da 

demonstração da presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, 

explico: 4. “In casu”, o fumus boni iuris que alega possuir a parte 

reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou a contratação de 

empréstimo e desconto automático em sua conta bancária, no valor 

mensal de R$ 1.701,12 (mil setecentos e um reais e doze centavos), em 

virtude do furto de documentos pessoais, conforme boletim de ocorrência 

n. 2018.149075. 5. Ademais, verifico do extrato bancário carreado aos 

autos a contratação de crédito automático CDC, no valor de R$ 23.700,00 

(vinte e três mil e setecentos reais), em 09/05/2018, data coincidente ao 

registro da ocorrência perante a polícia civil. 6. Vislumbro, lado outro, o 

“periculum in mora”, porquanto a permanecer a situação como se 

encontra, a requerente sofrerá cobrança automática da parcela em sua 

conta bancária durante todo o transcurso processual. 7. A propósito, 

vejamos a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A 
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EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA 

CORRENTE NA QUAL A PARTE, PESSOA IDOSA, PERCEBE 

MENSALMENTE APOSENTADORIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE 

QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO BANCO – COMPROVAÇÃO DO 

FURTO DO “CARTÃO BENEFÍCIO DO INSS” QUE PODE TER ENSEJADO O 

ATO FRAUDULENTO POR TERCEIROS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR 

– RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRESCINDIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícita a suspensão das cobranças 

referentes a empréstimos cujas parcelas são descontas na conta 

corrente na qual a parte consumidora, pessoa idosa, percebe 

mensalmente aposentadoria, quando esta contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dela, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ela seria cobrada, durante 

todo o transcurso processual, por dívida provavelmente contraída por 

terceiros, sobretudo quando o credor deixa de juntar aos autos cópia do 

instrumento contratual e, ainda, a parte interessada comprova o furto de 

documento seu em data próxima, fato que pode ter sido a base de 

possível ato fraudulento praticado por outrem. Inteligência do art. 273, I, do 

CPC, do arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 170, V, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 

6º, VI, VII e VIII, do CDC. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado 

com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da 

causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser 

revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, até 

porque aquele pode ser futuramente minorado caso o montante venha a 

se mostrar de grande monta, gerando o enriquecimento ilícito da parte 

contrária. Inteligência dos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 4º e 6º, do CPC. 3. 

Conquanto recomendável, é prescindível a fixação de tempo máximo para 

a incidência da multa cominatória. Inteligência do art. 5º, II, da CF, e da 

reversibilidade do valor da multa cominatória e da própria decisão 

antecipatória 4. Recurso desprovido. (AI 18244/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” 8. Assim entendendo, DEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte 

reclamada que proceda à imediata SUSPENSÃO das parcelas mensais no 

valor de R$ 1.701,12 (mil setecentos e um reais e doze centavos), 

descontadas na conta bancária da requerente, no último dia útil de cada 

mês, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 9. PROCEDA-SE à 

citação pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109039 Nr: 1173-96.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BENICIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do madado, no valor de R$ 203,00 

(duzentos e tres reais) a ser depositada na conta do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86164 Nr: 1966-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS GIMENES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR AS 

PARTES, antes do levantamento dos valores, nos termos do PROVIMENTO 

Nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3061-03.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DA ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por SELMA DA ROCHA 

FERREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 102, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 103v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 100/101.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 100/101, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 100/101, para expedição do RPV, sendo R$ 34.083,57 referente 

aos valores atrasados e R$ 3.352,71 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3372 Nr: 711-72.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASEMAT - COM. DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST. DE 

MT., NILO ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493, LÚCIA BEZERRA PACHE - OAB:2.280, NILO 

ALVES BEZERRA - OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE, a IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO COM 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO aforada por BANDO DO BRASIL S/A, em 

face da execução de sentença que lhe move CASEMAR COMÉRCIO DE 

ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.Vencido o impugnante, 

CONDENO-O ao pagamento integral do valor executado, incluindo a multa 

de 10% (dez por cento) sobre o quantum perseguido, além de custas 

judiciais e honorários advocatícios relativos ao feito executivo, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo, nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil.Custas pelo vencido.Após o trânsito o 

trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ALVARÁ em favor do 

exequente (fls. 361/v), sem prejuízo de nova penhora para satisfação de 

eventual diferença apurada.Havendo recurso voluntário, apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens de praxe.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, após o qual, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo, observando-se 

estritamente a CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 22 de outubro 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136924 Nr: 2736-57.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDJM, SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONIL BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:Certifico que, aos 18 dias do 

mês de setembro de 2018, na Comarca de Barra do Bugres, Estado de 

Mato Grosso, em cumprimento a Carta Precatória do Juízo da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, dirigi-me ao endereço indicado e PROCEDI a 

PENHORA do Veículo caminhonete MMC/L200 4X4, ANO DE FABRICAÇÃO 

2005/2005, PLACA KAR 5498. O bem encontra-se deteriorado, com 

diversas avarias, com o motor fundido e desmontado. Ato continuo nomeei 

fiel depositário a parte ré VERONIL BATISTA MORAIS, CPF 

138.238.091-72, com endereço na Av. Airton Sena, nº 971, Maracanã 

Barra do Bugres/MT, que aceitou o encargo de fiel depositário, 

prometendo não abrir mão do bem, sem ordem expressa da MM. Juíza do 

feito e sob as penalidades da lei.

 Feita a penhora, AVALIO o bem em R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos 

reais).

 DEIXO de proceder a remoção do bem face não ter conseguido manter 

contato com a parte autora.

 Segue anexo fotos do bem penhodo, e auto de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 4527-08.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR ALVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANAIR ALVES 

FIGUEIREDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 142, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 143v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 138/139.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 138/139, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 138/139, para expedição do RPV, sendo R$ 97.736,02 referente 

aos valores atrasados e R$ 9.773,60 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109332 Nr: 1320-25.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME, GILSON 

CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do madado, no valor de R$ 203,00 

(duzentos e tres reais) a ser depositada na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92178 Nr: 2264-95.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LUCINDO CORREA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 87, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 88v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 84/86.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 
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respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 84/86, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 84/86, para expedição do RPV, sendo R$ 34.806,40 referente aos 

valores atrasados e R$ 3.346,11 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139171 Nr: 4007-04.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 28023 Nr: 925-48.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ESTEVAM MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DE LOURDES 

ESTEVAM DE MORAIS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 157/158, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Com a impugnação, vieram os cálculos e os documentos de fls. 160/166.

O impugnado apresentou manifestação de fls. 167/168.

 Acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, determinou-se a 

juntada, pelo impugnado de novo cálculo “a fim de atualizar os valores 

pretéritos pelo índice de correção monetária IPCA-E” (fls. 169/170).

Manifestação do impugnado, acompanhado de planilha de cálculo 

(173/176).

Às folhas 177v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 175/176.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 175/176, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 175/176, para expedição do RPV, sendo R$ 96.356,12 referente 

aos valores atrasados e R$ 8.378,81 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87775 Nr: 3555-67.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA GONÇALVES COELHO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MAGDA GONÇALVES 

COELHO GAMA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 105, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 106v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 104.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 87, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 104, para expedição do RPV, sendo R$ 5.417,82 referente aos 

valores atrasados e R$ 541,78 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 1749-65.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por QUITERIA PEDRO DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 104, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 105v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 101.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 101, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 101, para expedição do RPV, sendo R$ 3.452,07 referente aos 

valores atrasados e R$ 345,21 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 
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alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89913 Nr: 261-70.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELTO ALMEIDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

F.B.CARVALHO - OAB:8.852/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Intimação da parte requerida, na pessoa do seu Advogado Saulo Almeida 

Alves, para que faça a devolução dos autos no prazo 48 (quarenta e oito) 

horas. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87568 Nr: 3347-83.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARTINS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ALISSON DE 

AZEVEDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 102, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 103v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 100.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 138/139, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 100, para expedição do RPV, sendo R$ 362,46 referente aos 

honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 3807-41.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILANE FERREIRA POLICARPO, MARIA DE FATIMA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALLISSON DE AZEVEDO - OAB:12.082, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, resolvo o mérito e, com base no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial. Sucumbente, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da 

parte adversa, fixados esses em 10% do valor da causa, de acordo com 

o art. 85, § 2º do CPC. Suspendo, no entanto, a exigibilidade dos ônus 

sucumbenciais em razão da parte vencida litigar sob o pálio da justiça 

gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131023 Nr: 7132-14.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22436 Nr: 2720-60.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAZARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI OESTE em face de JOSÉ LAZARO DA SILVA.

As fls. 128 o exequente informou o pagamento administrativo da dívida, 

imperando-se a extinção pelo pagamento.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, II do CPC.

 Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais remanescentes se houver.

 Certifique-se o trânsito, arquivando-se o feito com baixa definitiva no 

sistema.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres - (MT) 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89744 Nr: 111-89.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAE CALOI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELY OLIVEIRA DE ARAUJO 

GUTERVIL SELLA - OAB:18.046-8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Nulidade de 

Cobrança de Dívida c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela 

Antecipada, intentada por ANAE CALOI DE SOUZA em face de OI S.A.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 41, intimada pessoalmente a parte autora a 

mesma manteve-se inerte fls. 45.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”
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 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por ANAE CALOI DE SOUZA em face de OI 

S.A..

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, restando 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 01 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54924 Nr: 1126-64.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA LIMA DE LOPES 

BERNARDES - OAB:9755-SC, SERGIO SCHULZE - OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129202 Nr: 6095-49.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por AILTON 

GOMES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL INSS e, em consequência, resolvo o mérito com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sucumbente, condeno 

o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e 

no pagamento dos honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa sua exigibilidade, 

eis que defiro a justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4172 Nr: 495-77.1999.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLORRICO INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 485, §1º do CPC, intime-se o autor PESSOALMENTE, 

via mandado, para promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133056 Nr: 329-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE FESTA ALPHAVILLE, FLÁVIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA ZANELLI DE ORLANDA 

- OAB:22.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 “Vistos, etc. Em deliberação com as partes presentes, entendeu este 

juízo que a prova técnica é indispensável para o julgamento da demanda. 

Desta forma, as partes concordaram em adiantar o pagamento dos 

honorários pro rata (50% - cinquenta por cento), sendo que ao final, não 

havendo acordo, o vencido deverá ressarcir o vencedor. Diante disto, 

suspenso a presente audiência para determinar a realização de perícia 

técnica, por meio de ENGENHEIRO CIVIL a ser nomeado por este juízo. As 

partes saem intimadas para apresentar seus quesitos, no prazo comum de 

15 (quinze) dias. Mantenham-se os autos conclusos para nomeação do 

perito. Com a aceitação e proposta de honorários, deverá a secretaria, por 

ato ordinatório, intimar as partes para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112192 Nr: 2996-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando o sistema RENAJUD constatou-se que o veículo descrito na 

inicial, qual seja, GM CHEVROLET S10 PICK UP, ano 2012, placa OAT-2969 

não está em nome do Requerido Gildo da Silva Santos, mas sim de pessoa 

estranha ao processo, de forma que não foi possível efetuar a restrição.

Com efeito, considerando que o bem se encontra em nome de terceiro, é 

necessário a revogação da liminar de fls. 32

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Barra do Bugres/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144039 Nr: 7289-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLAINE SILVA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA BARRENSE LTDA ME, ELI ONOFRE 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não veio 

acompanhada de comprovante de endereço, bem como a parte autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de alçada.

 Assim, INTIME-SE à parte autora para promover a emenda da exordial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à causa valor correspondente ao 
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conteúdo patrimonial em discussão ou ao integral proveito econômico 

almejado com a demanda, observando o disposto no art. 303, §4º do CPC.

 INTIME-SE, ainda, para que no mesmo prazo apresente cópia do 

comprovante de endereço emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (art. 

320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144204 Nr: 7391-72.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA, IRACEMA LEDA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142333 Nr: 6294-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BARBOSA SENE LTDA -ME, 

VALDIVINA ROMÃO DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, imperioso reconhecer-se a insatisfação dos 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial. Atento 

ao contido no artigo 334, §4º, inc. I do CPC, que determina que a audiência 

de conciliação/mediação somente não será realizada se ambas as partes, 

expressamente, manifestarem desinteresse na solução consensual de 

conflitos, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para realização de 

sessão de conciliação/mediação.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE o 

requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC). Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).Ressalte-se que, as 

partes poderão constituir procuradores com poderes específicos para 

transigir (art. 334, § 10, do CPC).Não havendo conciliação, o requerido 

deverá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do 

primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se 

que, o não oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia 

(art. 344, do CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias 

elencadas no artigo 350, do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar 

em 15 (quinze) dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, 

tornem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 22 de outubro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52367 Nr: 3118-94.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE MACAREVICH - 

OAB:30264, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961 - 30.820

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - ME, 

CNPJ: 03242641000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 367,73 (Trezentos e sessenta e sete reais e 

setenta e tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99811 Nr: 1528-43.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonispaco Santana Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 6105-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA SOARES BATISTA FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88102 Nr: 3869-13.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERACI LEITE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108198 Nr: 686-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE FRANCISCO DA SILVA, EDVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, desarquivado o feito impulsiono-o a fim de intimar, via DJE, a 

parte Autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se requerendo o que de 

direito for, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113401 Nr: 3699-36.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON VASCONCELOS, MARIA RITA BASSO 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468, PERLA CRISTINA LUZ OLIVEIRA HIRAE 

- OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, deixo de desarquivar o feito ante a inexistència de 

comprovante de recolhimento de taxa e impulsiono-o a fim de intimar, via 

DJE, a parte requerente para, no prazo de 5 dias, fazê-lo 

antecipadamente, sob pena da permanência em arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132320 Nr: 7863-10.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Proceder a intimação do advogado da parte requerida para manifestar-se 

acerca do deposito de fls. 185/186, do honorarios. No prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138989 Nr: 3900-57.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIL DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 3536-85.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARESTILDA IZABEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13431-A, FLAVIA V ANDRIGUETTI BORGES - OAB:GO/30238, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A, YANA CAVALCANTE 

DE SOUZA - OAB:22930-GO

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para manifestar-se sobre o teor das petições derradeiras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138132 Nr: 3444-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edison Pereira Prado - 

OAB:10585 E/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para querendo 

apresente impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 4402-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o requerente interpôs recurso de apelação no 

prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48419 Nr: 230-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BRAGA DA SILVA RICALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI - 

OAB:SP/187.093, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 1605-57.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO APARECIDO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 1972-52.2010.811.0008

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT-9.124

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da nota de devolução retro, intime o autor para que se manifeste 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108763 Nr: 1016-26.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CANDIDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o executado na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48927 Nr: 654-97.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Vieira Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 126/128, determino a conversão do depósito em 

renda, na forma requerida.

2. Intime-se, ainda, a executada, por seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias realizar o pagamento do débito remanescente devidamente 

atualizado ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo 

Civil.

3. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 4. Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136124 Nr: 2215-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENARIO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143967 Nr: 7240-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MATSUSCHITA, OSMAR HIROYUKI 

MATSUSCHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - 

OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do artigo 919do CPC, uma vez que o Juízo não se encontra 

seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, bem 
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como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 Certifique-se nos autos principais (nº 4526-23.2011.811.0008 – Cód. 

53781) a interposição dos Embargos, promovendo-se o apensamento dos 

feitos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, devendo 

manifestar-se, ainda, acerca do oferecimento de bem à penhora constante 

na exordial.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144228 Nr: 7405-56.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43708 Nr: 3669-45.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE BRITO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria de Brito Souza, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE” em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/25.

3. Recebida a exordial, fora determinada citação da parte requerida (fls. 

26).

4. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, requerendo em 

síntese, a improcedência do pedido inicial, ante a falta de interesse de agir 

(fls. 32/42).

5. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da peça inicial (fls 45/55).

6. Após audiência de instrução e julgamento, fora prolatada sentença, 

julgando-se parcial procedente o pedido inicial (fls. 72/78).

7. A parte ré, por sua vez, interpôs recurso de apelação, postulando pela 

extinção da ação, ante a falta de interesse de agir (fls. 79/94).

8. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 102/114).

9. O recurso de apelação teve negado seu provimento, nos termos do 

voto do relator (fls. 124/139).

10. A parte requerida opôs embargos de declaração, para sanar a 

omissão presente no voto do relator. Na Corte Superior, a sentença fora 

anulada de ofício, bem como determinado a remessa dos autos a este 

Juízo, para que seja realizada à intimação da parte autora para formalizar 

o requerimento administrativo junto ao INSS, bem como que houvesse o 

regular prosseguimento do feito (fls. 143/147).

11. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 

208/210).

12. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

13. Após análise acurada de todo o processado, verifico que as partes 

são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades 

ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram 

invocadas questões isagógicas, portanto, cabível à espécie o julgamento 

antecipado da lide, ex vi do art. 355, do Código de Processo Civil, eis que 

toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, 

inocorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em tais casos, 

diz a jurisprudência:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, 

STJ, 4ª. Turma, DJU de 17.09.90).

Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. 

Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU de 4.12.89).”

14. De inicio ante a informação do óbito da parte autora (fls. 149/152), e 

considerando que o presente feito encontra-se em fase de conhecimento, 

indefiro o pedido de habilitação de herdeiros de fls. 149/152, ante a 

ausência de título executivo a embasar o pedido formulado pela parte 

interessada.

15. Levando-se em consideração que a presente ação compreende direito 

personalíssimo e sendo desse modo, um direito intransferível aos 

sucessores do titular da ação, tenho que é caso de extinção da presente 

actio, até mesmo porque, conforme noticiado e comprovada às fls. 

149/152, a parte requerente faleceu no dia 21/09/2015, havendo, portanto 

a falta de interesse de agir superveniente à ação.

 16. Deste modo, a legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, 

dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485 VI, do Código 

de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando for 

verificado ausência de legitimidade ou de interesse processual. Senão 

vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

17. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais superiores:

 PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 

8.742/93.ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. SUCESSORES. HABILITAÇÃO. 

INVIABILIDADE.BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ARTIGO 36 

DO DECRETO Nº 1.744/95. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 267, VI, DO CPC. 1. O 

benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 tem caráter 

personalíssimo, sendo, portanto, intransferível aos sucessores do seu 
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titular. 2. Se, no curso do processo, ocorrer o óbito da parte autora 

postulante do benefício assistencial, inexiste a possibilidade de habilitação 

nos autos dos seus sucessores, mesmo que objetivando exclusivamente 

a percepção de parcelas vencidas. Inteligência do artigo 36 do Decreto nº 

1.744/95. 3. Remessa oficial provida para extinguir o processo sem exame 

de mérito com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Apelação 

prejudicada. Acordão - A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO 

À REMESSA OFICIAL PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DE 

MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO, NOS TERMOS DO 

VOTO DO RELATOR. (TRF-4 - AC: 3160 PR 2001.70.11.003160-5, Relator: 

NYLSON PAIM DE ABREU, Data de Julgamento: 13/04/2005, SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 27/04/2005 PÁGINA: 876).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL. 

FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Em sendo a hipótese de 

direito individual e personalíssimo, a morte da parte autora causa a 

extinção do processo pendente. 2. Aplicação da regra prevista no art. 

267, IX, da Lei Adjetiva Processual Civil. 3. Apelação improvida. (TRF-5 - 

AC: 315163 CE 2003.05.00.004391-9, Relator: Desembargador Federal 

Manoel Erhardt (Substituto), Data de Julgamento: 09/12/2003, Quarta 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 11/03/2004 - 

Página: 627 - Nº: 48 - Ano: 2004)

 ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. 

MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. CARÊNCIA 

SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. I. O amparo social, previsto na Constituição Federal, artigo 

203, inciso V, e na Lei nº 8.742/93, é benefício de caráter personalíssimo. 

II. Produção de prova frustrada em razão do óbito da parte autora no 

curso do processo. III. Em sendo o benefício assistencial um direito de 

caráter personalíssimo, a morte da parte autora implica carência 

superveniente de ação. IV. Apelação improvida. (TRF-3 - AC: 113935 SP 

1999.03.99.113935-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO 

AMARAL, Data de Julgamento: 24/03/2008, SÉTIMA TURMA)

18. Assim, considerando que o presente feito encontra-se em fase de 

conhecimento, e, observando a ausência de título executivo a embasar o 

pedido formulado pela parte interessada, a extinção da presente actio é a 

medida de se impõe.

19. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

20. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

21. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133564 Nr: 683-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACY ALVES ERMITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.  Em cumprimento ao Agravo de Inst rumento nº 

1002869-09.2018.811.0000, intime-se a agravante para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar documentos aptos a provar sua hipossuficiência, 

conforme preceitua o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 

98, §2º do CPC/2015.

2. Após, façam-me conclusos.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143770 Nr: 7137-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEVI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A contrário sensu: se não interessarem, poderão ser mantidos 

apreendidos .No presente caso, há indicativos da utilização do veículo no 

ilícito penal para já que, segundo consta, o veículo teria sido visto nas 

câmeras de vigilâncias imagens passando na mesma estrada onde as 

camionetes haviam passado e no mesmo sentido.Demais a mais, os 

policias relataram que no dia 24 de setembro de 2018 o veículo HB20 

branco teria parado na entrada do local onde estavam escondidas as 

camionetes e teria desembarcado os quatro suspeitos.Ademais, cumpre 

ressaltar que, antes de transitar em julgado a sentença final, bens 

apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessar ao processo 

.Além disso, a condição de proprietário de per si não é motivo 

determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário 

averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o 

que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, 

somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar 

tal ou qual a função do veículo na, em tese, empreitada criminosa.Assim, 

com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda 

dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição do veículo HB20 

Hyundai, cor branca, placa OAQ4819, 2013/2014, Renavam 

00572865848.Por outro lado, por não interessarem ao processo, 

determina-se a restituição de eventuais documentos pessoais 

apreendidos em nome de Levi Pereira da Silva.Às providências.Certificada 

a preclusão das vias impugnativas, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

PERON MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ALAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000376-35.2018.8.11.0008 Valor da causa: $1,059.56 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PERON MODAS LTDA - ME Endereço: HITLER 

SANSÃO, 696, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALERIA ALAIDE DA SILVA Endereço: Avenida 

Rio Branco, 818, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 27/11/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 
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úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 23 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001107-65.2017.8.11.0008. REQUERENTE: EVA GOMES DA SILVA 

OLIVEIRA - EPP REQUERIDO: ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Verificando os autos, constata-se que a parte requerida sequer foi 

citada. Assim, considerando que o pedido da parte autora (Id.12429906) 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 18 da Lei 9.099/95, 

INDEFIRO o pedido. No mais, intime-se a requerente para que informe o 

endereço da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). Com a informação do endereço, agende-se 

audiência de conciliação conforme pauta do juizado. Expeça-se o 

necessário. Às providencias. Barra do Bugres/MT, 23 de outubro de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMARA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000998-51.2017.8.11.0008. REQUERENTE: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME REQUERIDO: DINAMARA BORGES DA SILVA Vistos etc. 

Verificando os autos, constata-se que a parte requerida sequer foi citada. 

Assim, considerando que o pedido da parte autora (Id.11658319) não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 18 da Lei 9.099/95, 

INDEFIRO o pedido. No mais, intime-se a requerente para que informe o 

endereço da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art.485, III, CPC). Com a informação do endereço, agende-se 

audiência de conciliação conforme pauta do juizado. Expeça-se o 

necessário. Às providencias. Barra do Bugres/MT, 23 de outubro de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO EDUARDO HERRERA FERREIRA (EXECUTADO)

SIMONE SEIBERT VENTURA (EXECUTADO)

S E H FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000589-12.2018.8.11.0050; Valor causa: $58,384.42; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente 

o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 23 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. P. (ADVOGADO(A))

J. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. (RÉU)

J. V. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000644-60.2018.8.11.0050; Valor causa: $225,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, para intimação para 

audiência designada, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de outubro de 2018 

MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000741-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VANESSA DE OLIVEIRA RÉU: 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Pensão por Morte. 2. A autora requer a antecipação de tutela com o fim de 

que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito 

está devidamente demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC 

prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida 

desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A antecipação 

de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente 

para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, mormente 

considerando que a prova da dependência existente entre mãe e filha 

será colacionada também através de prova testemunhal. 6. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade. 7. A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 8. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o 22 de novembro de 2018, às 

14h30min. 9. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. 10. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. 11. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que 

se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer 

à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado 

aos autos o referido requerimento indeferido. 12. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 25 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67738 Nr: 1655-83.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da proposta de honorários de fls. 155, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 2164-87.2009.811.0050

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício de fls. 317, oriundo co Cartório de Registro de Imóveis, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23732 Nr: 391-75.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P KALAF RELOJOARIA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 34, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 7811 Nr: 990-87.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERO AGRÍCOLA THAINÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101012 Nr: 2506-83.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 101012

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o pedido de fls. 50, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h15min a realizar-se no CEJUSC

2. Intime-se as partes

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 3523-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte ré, 

na pessoa de seu advogado, para que, apresente defesa prévia, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63925 Nr: 1951-42.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LOPES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r.sentença de fls. 176 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79767 Nr: 652-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC, FBC, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do pedido de extinção formulado ás 135, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97894 Nr: 1110-71.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILAN TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls.21, subscrita pelo Sr. Oficial de justiça no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72989 Nr: 942-74.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93461 Nr: 3873-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MARCELO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL A PERICIA OFICIAL E 

IDENTICIAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO (POLITEC/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

1. Trata-se de Mandado de Segurança a proposto Djalma Marcelo do Vale 

em face da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação 

Social a Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso 

(POLITEC/MT)

2. O IRMP manifestou-se às fls. 53/54 no sentido de que a competência 

para apreciar ações dessa natureza, é determinada pelo local onde se 

encontre a sede funcional da autoridade coatora.

3. Partindo desta premissa, podemos concluir que este Juízo é 

incompetente para o processamento do feito.

4. Portanto, tratando-se de caso de incompetência absoluta deste Juízo 

declino a competência para a Comarca de Cuiabá, haja vista que a 

comissão de avaliação e o órgão público estão sediados naquela cidade.

5. Diante do exposto, declaro incompetente a presente unidade 

jurisdicional para o processo e julgamento do presente feito, determinando 

sua remessa para a Comarca de Cuiabá.

6. Procedam as baixas e anotações pertinentes e remetam-se os autos ao 

juízo competente.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93408 Nr: 3837-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 93408

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a cota ministerial de fls. 52, designo a audiência de 

conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 13h00min a realizar-se 

no CEJUSC

2. Intime-se as partes

 3. Notifique-se a IRMP

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 333-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA RAIMUNDA DA SILVA, Filiação: 

Maria Gustava da Silva, data de nascimento: 02/07/1976, brasileiro(a), 

natural de Uruóca-CE, solteiro(a), desempregada, Telefone 69-9360-4762. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “VISTOS ETC.... Nomeio exclusivamente para o ato a douta 

advogada, Dra Marinalva Ramos Rodrigues, a fim de representar a ré no 

presente ato fixando o valor de 2URH que deverão ser pagos pelo Estado. 

Não havendo mais provas a serem produzidas declaro encerrada a 

instrução processual. Alegações finais e sentença orais. Ante o exposto 

julgo procedente a denúncia e condeno a ré Maria Raimunda da Silva nos 

termos do artigo 155 caput, do CP por duas vezes c/c artigo 71 do referido 
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Código a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02(dois) meses de 

reclusão em regime aberto e 10(dez) dias multa no patamar de 1/30 do 

salário mínimo vigente a época do fato. Substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da 

Execução Penal.Sem custas por ser pobre na acepção da lei. Devolva-se 

o valor apreendido às f. 32 a ré a qual deverá indicar conta bancária no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de perdimento dos valores em favor 

os Conselho da Comunidade da Execução Penal local, bem como 

manifestar-se sobre eventuais bens apreendidos.Dou a presente por 

publicada. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se a CNGC, 

devendo a ré ser intimada por edital em razão de sua revelia, podendo 

apelar em liberdade. Arquivando-se os autos oportunamente Saem os 

presentes devidamente intimados. Expeça-se o necessário, cumpra-se a 

CNGC.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.Pedro Davi BenettiJuiz de DireitoLais Liane 

ResendePromotora de JustiçaMarinalva Ramos RodriguesAdvogada 

nomeada para o ato

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88452 Nr: 921-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO FRANCISCO DE SOUSA, 

Cpf: 66610486549, Rg: 22711011, Filiação: Francisco Joaquim de Souza e 

Idalina Rosa Jesus Souza, data de nascimento: 20/02/1974, brasileiro(a), 

natural de Macaubas-BA, convivente, encarregado de manutenção, 

Telefone 65 99996 5573. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc. 1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os 

fundamentos lançados na manifestação de f. retro pelo representante do 

MPE. 2. CUMPRA-SE conforme o requerido, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29352 Nr: 2758-38.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORSO & ORSO LTDA, ZULMIR ANTONIO 

ORSO, ELISABETH MARLY CARAZZAI ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORSO & ORSO LTDA, CNPJ: 

03275559000112, atualmente em local incerto e não sabido ZULMIR 

ANTONIO ORSO, Cpf: 19584032020, casado(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido ELISABETH MARLY CARAZZAI ORSO, Cpf: 

32575629004, Rg: 9006548961, Filiação: Filomena Carazzai e Marino 

Carazzai, data de nascimento: 08/08/1957, brasileiro(a), natural de 

Erechim-RS, casado(a), comerciante, Telefone 65 3382 2795. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ORSO & ORSO LTDA, ZULMIR 

ANTONIO ORSOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

200881446/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/08/2008

 - Valor Total: R$ 3.313,66 - Valor Atualizado: R$ 3.012,42 - Valor 

Honorários: R$ 301,24

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 16,36,46,47 , o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76984 Nr: 3357-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMO TINTAS LTDA, SELMO NOGUEIRA 

LOPES, MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SELMO TINTAS LTDA, CNPJ: 

09240526000113, atualmente em local incerto e não sabido SELMO 

NOGUEIRA LOPES, Cpf: 61637416172, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, Cpf: 

00369328175, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SELMO TINTAS LTDA, SELMO 

NOGUEIRA LOPESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÁRIA - REGISTRADO NO CCF, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5543/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2013
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 - Valor Total: R$ 200.372,40 - Valor Atualizado: R$ 182.156,72 - Valor 

Honorários: R$ 18.215,67

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 11, 17,18,19,29 , o mesmo não foi encontrado 

nos endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 298-10.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG LTDA, 

DENI NAFEZ BAZI, CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, CNPJ: 04475172000172, atualmente em local incerto e não sabido 

DENI NAFEZ BAZI, Cpf: 99767694153, Rg: 152.1008-1, Filiação: Jeanette 

Nafez El Bazi, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES, Cpf: 

61712922149, Rg: 949.715, Filiação: José de Araújo Gomes e Maria 

Oliveira Gomes, data de nascimento: 10/09/1976, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMÉRCIO SECOS E 

MOLHADOS BNG LTDA, DENI NAFEZ BAZIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10491/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 61.821,56 - Valor Atualizado: R$ 56.201,42 - Valor 

Honorários: R$ 5.620,14

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 15, 42,57 o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33449 Nr: 213-24.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG LTDA, 

CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, CNPJ: 04475172000172, atualmente em local incerto e não sabido 

CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES, Cpf: 61712922149, Rg: 949.715, 

Filiação: José de Araújo Gomes e Maria Oliveira Gomes, data de 

nascimento: 10/09/1976, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido DENI 

NAFEZ BAZI, Cpf: 99767694153, Rg: 152.1008-1, Filiação: Jeanette Nafez 

El Bazi, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMÉRCIO SECOS E 

MOLHADOS BNG LTDA, CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8813/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/01/2008

 - Valor Total: R$ 59.888,29 - Valor Atualizado: R$ 54.443,90 - Valor 

Honorários: R$ 5.444,39

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 15/17;40;52 , o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34277 Nr: 1052-49.2010.811.0050
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVANDE HENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 60 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 10h40min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70929 Nr: 3923-13.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO DE OLIVEIRA, JOÃO FELIZ 

BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 36 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 09h50min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86015 Nr: 4442-17.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 60 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 10h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71074 Nr: 4051-33.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. TEREZA DE CAMARGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 30 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 08h10min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18623 Nr: 2370-43.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 61 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 08h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87500 Nr: 398-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GILBERTO HAMMES, HELENA 

SOUZA THEVES, VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 15h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61993 Nr: 3010-02.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 82 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 08h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 3014-39.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 57 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 09h10min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 3947-41.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 29 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 09h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1616 Nr: 1480-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

DIOGENE VERGINIO BENETTI, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ...4. Após, intime-se a exequente acerca do regular processamento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar bens à penhora sob 

pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos 

autos.
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5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33309 Nr: 72-05.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE- EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo de fls. 638/647, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1609 Nr: 1473-25.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, FLÁVIO 

ROBERTO ZENI, JOSE CARLOS ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687-MT, MICHELL 

ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FABIO VALENTE - OAB:8.116-B, JONAS 

HERIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND 

- OAB:4207

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 422, no prazo legal. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000741-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VANESSA DE OLIVEIRA RÉU: 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Pensão por Morte. 2. A autora requer a antecipação de tutela com o fim de 

que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito 

está devidamente demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC 

prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida 

desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A antecipação 

de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente 

para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, mormente 

considerando que a prova da dependência existente entre mãe e filha 

será colacionada também através de prova testemunhal. 6. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade. 7. A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 8. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o 22 de novembro de 2018, às 

14h30min. 9. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. 10. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. 11. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que 

se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer 

à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado 

aos autos o referido requerimento indeferido. 12. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 25 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3550 Nr: 1084-06.2000.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,14 (trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 280. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3514 Nr: 1048-61.2000.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON, LUIZ ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

345,30 (trezentos e quarent e cinco reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 270. Fica cientificado de 
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que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71677 Nr: 194-42.2015.811.0050

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, RODOBENS 

MAQUINAS AGRICOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.010,31 (um mil e dez reais e trinta e um centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 150. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 747,71 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta 

e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 262,60 

(duzentos e sessenta e dois reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781 Nr: 650-51.1999.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSHIKAZU NISCHIDA, ARISTIDES BERTOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO 

DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

FRANCOVIG FILHO - OAB:12359

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.062,65 (um mil e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 371/372. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1391-08.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HAILTON BONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR-UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - OAB:7450-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FUNARI DE SENNA 

NETO - OAB:55.465 PR, EDUARDO LUIZ BERMEJO - OAB:44952/PR, 

JOSÉ MARIA VAZZI - OAB:7.408 PR

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.010,31 (um mil e dez reais e trinta e um centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 150. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 747,71 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta 

e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 262,60 

(duzentos e sessenta e dois reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873 Nr: 742-29.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAZ SERVIÇO E ARTESANATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 657/658. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 
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arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68016 Nr: 1853-23.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON IVAN FOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:14.493-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

23.898,00 (vinte e três mil, e oitocentos e noventa e oito reais), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 151. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 12.101,02 (doze mil, cento e um reais e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 11.796,98 (onze 

mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito cetnavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2919 Nr: 454-47.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

349,41 (trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 177. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873 Nr: 742-29.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAZ SERVIÇO E ARTESANATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

258,18 (duzentos e cinquentae oito reais e dezoito centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 657/658. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31817 Nr: 1875-57.2009.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE APARECIDO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:5959-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, para que, nos termos do art. 523 

do CPC, realize o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 50-05.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MAZOCHIN FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de ação de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do art. 509, I, do CPC.

Retifique-se a autuação do presente feito.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.

Em seguida, cite-se a parte executada para apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, bem como se manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pela parte autora, no prazo de quinze dias.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestação em 

quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96424 Nr: 352-92.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NENDIEL KUNSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de f. 20, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96422 Nr: 350-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO PEDRO BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de f. 20, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96423 Nr: 351-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDNEI ASSUNÇÃO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de f. 28, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13009 Nr: 3127-08.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, DIOGENE VERGINIO BENETTI, 

MARLI DE OLIVEIRA GOLON, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 288 e determino o sobrestamento do feito pelo prazo 

de 06 (seis) meses, em consonância com o art. 921 do CPC.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87949 Nr: 616-46.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ROSEMAR 

BURATTI, para devolução dos autos nº 616-46.2017.811.0050, Protocolo 

87949, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65996 Nr: 105-53.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUTE NEIDE COELHO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/MT, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:17.757/MT, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 105-53.2014.811.0050 (Código 65996)

Requerente: Rhute Neide Coelho Portela

 Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

De início, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de f. 131, visto 

que o requerido não havia sido intimado da r. sentença de f. 122-12. Por 

conseguinte, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de f. 

262/266.

No mais, verifica-se que o requerido apresentou recurso de apelação às f. 

134-161. Em seguida, a parte requerente foi intimada para apresentar 

contrarrazões (f. 261), todavia, quedou-se inerte, consoante se vê da 

certidão de fl. 269.

Desta feita, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso interposto, com nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de outubro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100746 Nr: 2376-93.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARRETO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e 
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Apreensão, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV do CPC.Custas pela parte autora.Após o trânsito em julgado, 

a r q u i v e m - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

devidas.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 18 de 

outubro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79993 Nr: 787-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO CARLOS DONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 787-37.2016.811.0050 (Código 79993)

Requerente: Everest Transporte Rodoviários Ltda.

Requerido: Alexandro Carlos Donini

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, ao 

argumento de que é credora da importância de R$ 3.386,65.

Com a inicial juntou documentos de f. 06-13.

Às f. 15 a inicial foi recebida.

 A parte requerida foi devidamente citada conforme se vê às f. 34, 

todavia, manteve-se inerte (f. 36).

Em seguida, a parte autora pugnou pela procedência da ação para a 

conversão do mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo da 

execução até o efetivo pagamento do débito (f. 38).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 Não havendo embargos nem pagamento, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524, do CPC.

Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de outubro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63928 Nr: 1954-94.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 Autos nº 1954-94.2013.811.0050 (Código 63928)

Exequente: Darci Batista dos Santos

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Aportou-se às f. 189-192 pedido de cumprimento provisório de sentença 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, eis que o mesmo 

não vem cumprindo a sentença que concedeu a liminar.

Pois bem.

 INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório de sentença de f. 189-192 

nestes autos, por ser medida recomendável, pois evita maiores tumultos 

processuais, haja vista estar pendente de apreciação o recurso de 

apelação de f. 156-170.

No que tange a informação de que o benefício ainda não foi implantado, 

INTIME-SE pessoalmente a Gerência Executiva do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT para comprovar a implantação do benefício 

em favor da autora, no prazo impreterível de 48 horas.

No mais, visando a celeridade processual e considerando que a parte 

apelada já apresentou suas contrarrazões às f. 171-177, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise do 

recurso de apelação, com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100261 Nr: 2150-88.2018.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRASNPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2150-88.2018.811.0050 (Código 100261)

Requerente: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

Requerido: Central Transportes e Logística Eirelli EPP

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de 

urgência entre as partes acima nominadas.

Antes da análise da liminar, aportou-se aos autos informações de que as 

partes entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no 

termo de composição, requerendo a homologação (f. 24-25).

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Outrossim, não há noticias de descumprimento do referido acordo até a 

presente data.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 24-25.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81350 Nr: 1558-15.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ GOTARDI - 

OAB:7959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A
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 Autos nº 1558-15.2016.811.0050 (Código 81350)

Exequente: Gérson Luís Werner

Executado: Cargil Agrícola S/A

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

De início, desentranhe-se a petição de f. 155-157, visto que em evidente 

duplicidade de conteúdo, ficando desde já determinado sua entrega ao 

causídico signatário.

Intime-se a parte promovida/executada, para que, nos termos do art. 523 

do CPC, realize o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT, ROBERTO GUENDA - OAB:101.856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, JULGO extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de f. 

24/25.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2691-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, 

ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ, DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:10.637 OAB/MS, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo que o deferimento o pedido de f. 56, afastaria indevidamente o 

Poder Judiciário da sua função precípua de dirimir conflitos sem privilegiar 

alguma das partes o que, certamente, não pretendo.Em razão do exposto, 

ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste 

momento processual, não podem ser deferidas, devendo a parte 

interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou esforços 

para a localização de bens da parte requerida. Destarte, INDEFIRO o 

requerimento de consulta de endereço lançado à f. 56.Assim, INTIME-SE o 

requerente para indicar o atual endereço da parte requerida, em 10 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito.Após, voltem conclusos 

para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 360-45.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, IZOLDE 

DE FÁTIMA COUTINHO CORREA, UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA 

JUNIOR, JOSÉ DORIVAL SALARO, ANTONIO CELIO GIACON, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GIACON, LUIZ SÉRGIO GIACON, SONIA MARIA 

GIACON SALARO, SEBASTIÃO EUGÊNIO GIACON, SORAYA GUERRA 

GIACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo que o deferimento o pedido de f. 180, afastaria indevidamente o 

Poder Judiciário da sua função precípua de dirimir conflitos sem privilegiar 

alguma das partes o que, certamente, não pretendo.Em razão do exposto, 

ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste 

momento processual, não podem ser deferidas, devendo a parte 

interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou esforços 

para a localização de bens da parte requerida. Destarte, INDEFIRO o 

requerimento de consulta de endereço lançado à f. 180.Assim, INTIME-SE 

o requerente para indicar o atual endereço da parte requerida, em 10 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito.Corrija-se a numeração dos 

autos, eis que da pág. 62 passa-se à pág. 153.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20815 Nr: 1118-68.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETICAMP RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, JULGO extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de f. 

45-46.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2885-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ELLY FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2885-92.2016.811.0050 (Código 83550)

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 Requerida: Daniela Elly Fleck

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 
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por Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda em face de Daniela 

Elly Fleck, ambos devidamente qualificados nos autos.

Atendidos os requisitos legais, foi determinada a citação da executada (f. 

19-19v), a qual restou infrutífera, consoante certidões de f. 27, 33 e 39.

Na petição de f. 44, o autor requereu consulta junto aos Sistemas de 

Informações, visando a localização de endereço da parte requerida, o que 

foi indeferido às f. 45, haja vista que não exauriu todas as possibilidades 

para encontrar o endereço da parte.

Intimou-se o autor para manifestar em termos de prosseguimento, todavia, 

reiterou o pedido anteriormente indeferido (f. 50).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que desde 2016 não houve citação nestes 

autos, ou seja, há mais de 02 (dois) anos.

Tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua 

ausência impede a formação da relação processual válida, nos termos do 

art. 239 do Código de Processo civil JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelo autor. Não há condenação em honorários advocatícios.

Desentranhe-se o malote digital de f. 4041, por ser estranho aos autos.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81319 Nr: 1388-11.2014.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonina Parreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 100/104, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75856 Nr: 819-44.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Mantoani Ltda, Graciel Alves Abreu, 

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Raquel Trevisol - 

OAB:15885/mt, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sordi Teixeira 

Moser - OAB:6357/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A/MT, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19.685 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA E DENUNCIADA, no prazo de 15 (quinze)dias, 

apresente alegações finais, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79449 Nr: 4227-43.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140829 Nr: 767-72.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cimadom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleper Weber Indústria S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, Murilo de Melo Castro - OAB:, YURI ROBSON NADAF 

BORGES - OAB:15046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 30/11/2018, às 13:00 horas 

(artigo 334, § 3º, do NCPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84069 Nr: 3299-58.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergina Martins Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5938 Nr: 282-97.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdSL, KFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 1829-26.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 
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agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6360 Nr: 707-27.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdSL, KFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1141-35.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdO, LRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não apresentou comprovante de 

pagamento. Nos termos da legislação vigente Impulsiono os autos para a 

Parte Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143299 Nr: 1896-15.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Epaminondas Matos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo CEJUSC o dia 30/11/2018, às 

14h30min, para realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9733 Nr: 1322-80.2004.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guia de Magalhães, Amador Thomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Luis Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT, 

Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, RUBENS PEREIRA DE SOUZA - OAB:686-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 1208/1212, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82789 Nr: 2421-36.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5420 Nr: 1339-87.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Marcon de Moraes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

Procurador Federal - OAB:0014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117456 Nr: 6084-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Costa Rocha - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 4801-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78793 Nr: 3638-51.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsander Izac Pereira Nunes, Alexsander 

Izac Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não apresentou nos autos o 

comprovante de pagamaento da dívida, sendo assim IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 

(quinze)dias,manifestar-se requendo o que entender de direito, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 2698-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16237 Nr: 2155-30.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramuru Alimentos Ltda, Agrenco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:OAB/MT 6525, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, Meire Cristina 

Saturnino da Silva - OAB:OAB/SP 276.591, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B, Paulo 

Sérgio Hilário Vaz - OAB:13.834/DF, Regina de Almeida - 

OAB:OAB/SP 100.809

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a parte Executada devidamente intimada via 

DJE nº 10330, deixou trancorrer o prazo e nada manifestou, razão pela 

qual, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação da parte Exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis das Executadas, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83493 Nr: 2946-18.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedina Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153789 Nr: 6019-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 28/11/2018, às 14:00 horas 

(artigo 334, § 3º, do NCPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71624 Nr: 615-34.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Alexsandro Munhoz Malospirito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Martins Junior 

- OAB:12.375-A/MT, Olívia de Almeida Soprane Martins - 

OAB:105.787 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696/MG

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS, PARA QUE 

NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o desarquivamento 

do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70060 Nr: 2940-16.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio Oliveira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira Ltda 

-Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98702 Nr: 3644-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCL, WCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão, 

oriunda da carta precatória, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139655 Nr: 129-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Pereira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, ser retirada a guia de pagamento no "site" 

do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de 

guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), mediante 

comprovação nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 2557-14.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionilse Maria Stein - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 
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OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens disponíveis da executada, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 2474-90.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73124 Nr: 2112-83.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rent a Car S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Jonathan Apolonio Góes Filgueira 

- OAB:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte Executada não comprovou nos autos o pagamento 

do débito, razão pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação 

da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens disponíveis do 

Executado, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 3028-20.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora e Logistica Canadá Ltda, 

Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Renan Nadaf Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual 

Impulsiono os autos para a parte autora, no prazo de 15 (quinze)requerer 

o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73455 Nr: 2442-80.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte Requerida, citada por edital não se 

manifestou, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33321 Nr: 3440-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdBAL, AHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESSES AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, no prazo de 20 (vinte) dias, 

comprovar a distribuição no juizo deprecado da Carta Precatória expedida 

para citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3960 Nr: 1079-44.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Aviação Agrícola Ltda, André Lages 

Scortegagna, Marcos Lages Scortegagna, Antônio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA NERI R. GUIMARÃES - 

OAB:6475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6360-A/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte exequente nada manifestou, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos para a parte autora, no prazo de 

15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134245 Nr: 7960-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71156 Nr: 153-77.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Precon Goiás Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorezio Candido de Souza e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:84786, Luiz Antonio Gomiero Júnior - OAB:154733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 153-77.2012.811.0051 - 71156

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia, não há que se falar em aplicação da multa prevista no 

art. 774 do NCPC.

Isso porque as certidões de p. 114/116 dão conta de que não foram 

encontrados bens penhoráveis em nome do Executado.

Isso posto, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 
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do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118572 Nr: 515-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reginaldo de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 INTIMO a parte requerida, na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação ofertada pela parte autora. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141926 Nr: 1230-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Maria Souza Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Fernandes Rodrigues de 

Mattos - OAB:24332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte impetrante para que no praze de 15 (quinze) dias 

apresente IMPUGNAÇÃO à contestação de ref. 14. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146581 Nr: 3261-07.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSIDE – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., 

Paulo Cesar Tkatsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Sacardi Biudes Rubert - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, no prazo legal, apresente a devida impugnação à Contestação 

ofertada pelo requerido na Ref. 28, oportunidade em que deverá se 

manifestar acerca do pedido de revogação da tutela de urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79332 Nr: 4127-88.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claudia Peixoto Wohlemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128063 Nr: 4778-81.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campagnin Venancio Comercio de Produtos 

Agrícolas e Fertilizantes Eireli Me, Ana Paula Campagnin Venancio, Cregio 

de Queiroz Venancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os advogados MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA, OAB/MT 

5.134 e THIAGO MELLO DE OLIVEIRA, OAB/MT 18.818, para 

comparecerem, bem como, apresentarem seu cliente BANCO BRADESCO 

S/A, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

30/11/2017, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120090 Nr: 1192-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Roberto Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil - Silos e Secadores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Tavares Lois - 

OAB:26245

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cascavel - PR, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 931-42.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solidonio Corassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE ALMEIDA, Elves José Palkewich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada conforme 

ref. 55, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; 

QUE, INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87777 Nr: 85-25.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Rodrigues Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX RODRIGUES TORRES, Rg: 
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1595758-6, Filiação: Ilson Jose dos Santos Torres e Valdete Rodrigues de 

Almeida, data de nascimento: 04/10/1985, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, convivente, montador, Telefone (66) 9203-3298. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n° 85-25.2015.811.0051 (87777)Roubo majorado e furto 

qualificado.Sentença.Vistos etc.Considerando o teor da decisão proferida 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de p. ref. 147, passo a 

dosar-lhe as penas do Acusado Alex Rodrigues Torres, em observância 

às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, individualmente a cada 

condenação.Aliás, pertinente destacar que, conforme consta em referido 

acórdão, além da manutenção das condenações impostas ao acusado na 

sentença de p. ref. 103 e 120, o recurso foi provido para condená-lo 

também pelo 9° fato descrito na denúncia.Portanto, em resumo, deverão 

ser reanalisadas as dosimetrias referente:1. Ao artigo 157, caput, do 

Código Penal pelos 2º, 12º, 15º e 16º fatos;2. Artigo 157, § 2º, inciso I 

(emprego de arma) do Código Penal pelos 3º, 5º, 8º, 9°, 10º e 14º fatos;3. 

Artigo 157, §2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes) do 

Código Penal pelo 6º fato;4. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pelo 

7º fato;5. Atigo 307 do Código Penal pelo 17º fato.- Individualização da 

pena:1.Artigo 157, caput, do Código Penal.O Código Penal atribui para o 

crime de roubo simples a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, 

e multa.1.12° FATO:1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere 

à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, 

esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as 

seguintes condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, 

§2º DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que 

torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 

21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 

2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos 

e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito 

em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). 

Comarca De Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 

157, §2º, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 

dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição 

da pena, a qual torno definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.1.212° FATO:1ª fase – 

Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 

31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição 

da pena, a qual torno definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.1.315° FATO:1ª fase – 

Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 
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31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição 

da pena, a qual torno definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.1.416° FATO:1ª fase – 

Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 

31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, 

constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a 

atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, 

permanecendo a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro 

causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 06 

(seis) anos de reclusão.Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 

(cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a 

fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias 

judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, 

a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.2.Artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal.O Código Penal 

atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 

10 (dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.2.13° FATO:1ª 

fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é 

o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 

31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 
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comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, 

constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a 

atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, 

permanecendo a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o 

aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, 

elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena 

definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo 

legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de 

diminuição da pena.Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 

(cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a 

fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias 

judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, 

a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.2.25° FATO:1ª fase – Pena Base:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, 

no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 

conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é 

reincidente, anotando as seguintes condenações:1.Autos nº 2004/55; 

Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; 

trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De 

Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO 

CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do 

fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 

03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; 

capitulação: ART. 157, §2º, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias 

de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 

11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De 

Campo Verde/MT. 4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA 

LEI Nº 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime 

fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente 

á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 

22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. 

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar 

TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar 

maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada 

na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 

157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um 

terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva 

em razão da ausência de causas de diminuição da pena.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.2.38° FATO:1ª fase – Pena 

Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. 

O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:1.Autos nº 

2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; pena: 05 anos e 04 

meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do 

fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). 

Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, 

§2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; 

data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 

08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea 

Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO CP; pena: 

06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 

13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 

14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 4.Autos nº 2008/22; 

capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; pena: 02 anos e 06 

meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um 

trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do 

fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). 

comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar 

a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a 

reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) 

Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas 

transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não 

havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na 

segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como 

um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante 

em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se 

foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 

382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência 

(específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes 

praticados pelo Réu analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta 

personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, 

mormente para sustentar o vício de drogas.Não há elementos nos autos 

para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são 

próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são 

normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas 

vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que 

ela em nada contribuiu para a prática da infração.Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos de reclusão.2ª fase – Pena Provisória:Passando à segunda 

fase da aplicação da pena, vejo presente a agravante da reincidência, 

conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena provisória para 07 (sete) 

anos de reclusão.Inexistem atenuantes neste fato.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o 

aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, 

elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena 

definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixados 

unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência 

de causas de diminuição da pena.Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.2.49° FATO:1ª fase – Pena 

Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. 

O Acusado é reincidente, anotando as seguintes condenações:1.Autos nº 

2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; pena: 05 anos e 04 

meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do 

fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). 

Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, 

§2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; 

data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 

08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De Várzea 
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Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO CP; pena: 

06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 

13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 

14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 4.Autos nº 2008/22; 

capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; pena: 02 anos e 06 

meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa fixados em um 

trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data do 

fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). 

comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar 

a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a 

reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) 

Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas 

transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não 

havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na 

segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como 

um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante 

em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se 

foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 

382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência 

(específica em crime de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes 

praticados pelo Réu analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta 

personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, 

mormente para sustentar o vício de drogas.Não há elementos nos autos 

para perquirir a conduta social do Réu. As circunstâncias do crime são 

próprias do tipo penal. O fato praticado causou consequências são 

normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas 

vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que 

ela em nada contribuiu para a prática da infração.Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos de reclusão.2ª fase – Pena Provisória:Passando à segunda 

fase da aplicação da pena, constata-se a existência da agravante da 

reincidência, como dito, e a atenuante da confissão. Desta forma, promovo 

a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada.3ª 

fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, 

cabível o aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 157, do Código Penal. 

Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a 

pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no 

mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de 

diminuição da pena.Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 

(cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a 

fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias 

judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, 

a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.2.510° FATO:1ª fase – Pena Base:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, 

no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 

conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é 

reincidente, anotando as seguintes condenações:1.Autos nº 2004/55; 

Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; 

trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De 

Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO 

CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do 

fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 

03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; 

capitulação: ART. 157, §2º, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias 

de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 

11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De 

Campo Verde/MT. 4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA 

LEI Nº 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime 

fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente 

á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 

22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. 

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar 

TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar 

maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada 

na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 

157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um 

terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva 

em razão da ausência de causas de diminuição da pena.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.2.614° FATO:1ª fase – 

Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 

31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 
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delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, 

constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a 

atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, 

permanecendo a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o 

aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, 

elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena 

definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo 

legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de 

diminuição da pena.Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 

(cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a 

fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias 

judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, 

a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.3.Artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.O Código 

Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.3.16° 

FATO:1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à 

culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, esta 

se mostrou normal à espécie. O Acusado é reincidente, anotando as 

seguintes condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, 

§2º DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que 

torno definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 

21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 

2.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos 

e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito 

em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). 

Comarca De Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 

157, §2º, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 

dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. 

Entretanto, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das 

qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como 

qualificadora do crime (3° fase) apenas o emprego de arma de fogo, 

conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas. O fato praticado causou consequências 

são normais nesses tipos de delitos, notadamente o trauma causado nas 

vítimas. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que 

ela em nada contribuiu para a prática da infração.Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.2ª fase – Pena 

Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente 

a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, elevo a 

pena provisória para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Inexistem atenuantes neste fato.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, cabível o 

aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 157, do Código Penal. Portanto, 

elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), arbitrando a pena 

definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, fixados unitariamente no mínimo 

legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de 

diminuição da pena.Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 70 

(setenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação 

do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do 

art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código 

Penal.4.Artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.O Código Penal atribui 

para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 

(dez) anos, e multa, acrescida de um terço até metade.4.17° FATO:1ª fase 

– Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta da agente, esta se mostrou normal à 

espécie. O Acusado é reincidente, anotando as seguintes 

condenações:1.Autos nº 2004/55; Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; 

pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, que torno 

definitiva; data do fato:02/08/2004; trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 

26/01/2006(defesa). Comarca De Campo Verde-MT. 2.Autos nº 2004/2; 

capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa; data do fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 

31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 03/04/2007(réu). Comarca De 

Várzea Grande/MT.3.Autos nº 2006/10; capitulação: ART. 157, §2º, DO 

CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias de reclusão e 16 dias-multa; data 

do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 11/02/2008(mp), 

18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De Campo Verde/MT. 

4.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03; 

pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa 

fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente á época dos fatos; data 

do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 22/04/2009(mp), 

04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. Assim, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas 

condenações para exasperar a pena base, por considerar maus 

antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na 

segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Assim, 

elevo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes neste fato.3ª fase – Pena Definitiva:Adentrando na última fase 

da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2º, incisos I, do art. 

157, do Código Penal. Portanto, elevo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um 

terço), arbitrando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, fixados unitariamente no mínimo legal, a qual torno definitiva 

em razão da ausência de causas de diminuição da pena.Condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 
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do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.CONTINUIDADE DELITIVA 

ESPECÍFICA – Art. 71, parágrafo único,do Código Penal:Nesse ponto, 

observo que a multiplicidade de condutas do Acusado, crime praticado em 

face de diversas vítimas distintas, por 12 (doze) vezes, mediante o mesmo 

modus operandi, impõe o reconhecimento da continuação delitiva.Na 

hipótese dos autos, conforme já fixado no acórdão proferido pelo E. 

Tribunal de Justiça, se fez necessário a aplicação da continuidade delitiva 

específica, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código 

Penal.Portanto, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP, acima 

fundamentadas, principalmente a quantidade de crimes perpetrados (ao 

total 12 delitos de roubo) aumento o máximo, ou seja, o triplo, sobre a pena 

mais grave (10 anos de reclusão), elevando-a para 30 (TRINTA) ANOS DE 

RECLUSÃO.Considerando o disposto no artigo 72 do Código Penal, a pena 

de multa resulta em 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.Salienta-se, por 

oportuno, que a pena do crime continuado específico não excedeu as 

regras prevista no parágrafo único do art. 70 e do art. 75, do mesmo 

Codex repressivo.Quanto ao regime de cumprimento de pena, estabeleço 

o regime inicial para cumprimento de pena o fechado como suficiente para 

a justa reprovação da conduta, em razão do que determina o artigo 33, § 

2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e por 

permanecer os requisitos da segregação cautelar.5.Artigo 307 do Código 

Penal.5.117° FATO:O Código Penal atribui para o crime de falsa identidade 

a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não 

constitui elemento de crime mais grave.1ª fase – Pena Base:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, 

no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 

conduta da agente, esta se mostrou normal à espécie. O Acusado é 

reincidente, anotando as seguintes condenações:5.Autos nº 2004/55; 

Capitulação: ART. 157, I E II, §2º DO CP; pena: 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva; data do fato:02/08/2004; 

trânsito em julgado: 21/11/2005(mp), 26/01/2006(defesa). Comarca De 

Campo Verde-MT. 6.Autos nº 2004/2; capitulação: ART. 157, §2º, I E II DO 

CP; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa; data do 

fato:24/12/2003; trânsito em julgado: 31/07/2006(mp), 08/12/2006(defesa), 

03/04/2007(réu). Comarca De Várzea Grande/MT.7.Autos nº 2006/10; 

capitulação: ART. 157, §2º, DO CP; pena: 06 anos e 07 meses e 22 dias 

de reclusão e 16 dias-multa; data do fato: 13/04/2006; trânsito em julgado: 

11/02/2008(mp), 18/01/2008(defesa), 14/04/2008(réu). Comarca De 

Campo Verde/MT. 8.Autos nº 2008/22; capitulação: ART. 14, CAPUT, DA 

LEI Nº 10.826/03; pena: 02 anos e 06 meses de reclusão em regime 

fechado e 15 dias-multa fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente 

á época dos fatos; data do fato:07/08/2008; trânsito em julgado: 

22/04/2009(mp), 04/05/2009(defesa). comarca de Campo Verde-MT. 

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar 

TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar 

maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada 

na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o 

paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo 

uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar 

seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em 

que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a 

condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco 

importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial 

(...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 27/03/2017). Diante da reincidência (específica em crime 

de roubo e múltipla) e da quantidade de crimes praticados pelo Réu 

analisados neste feito, noto que o mesmo apresenta personalidade voltada 

para a prática de crimes contra o patrimônio, mormente para sustentar o 

vício de drogas.Não há elementos nos autos para perquirir a conduta 

social do Réu. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. O 

fato praticado causou consequências são normais nesses tipos de 

delitos, notadamente o trauma causado nas vítimas. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, 

constata-se a existência da agravante da reincidência, como dito, e a 

atenuante da confissão. Desta forma, promovo a compensação entre elas, 

permanecendo a pena provisória inalterada.3ª fase – Pena 

Definitiva:Adentrando na última fase da aplicação da pena, não vislumbro 

causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 05 

(cinco) meses de detenção.No que tange ao regime de cumprimento de 

pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, entendo o 

aberto como suficiente para a justa reprovação da conduta.CONCURSO 

MATERIAL:Tendo em vista que os delitos cometidos pelo Acusado, Roubo 

(em contiuidade delitiva) e Falsa Identidade, não são previstos no mesmo 

tipo penal, faz-se necessária a soma das penas. Assim, a pena aplicada 

resulta em 30 (trinta) anos de reclusão, quanto ao delito de roubo em 

contiuidade específica, bem como a pena de 05 (cinco) meses de 

detenção, pela prática do crime de falsa identidade.Em virtude de haver 

penas de reclusão e detenção e com base no determinado no artigo 76 do 

Código Penal, a pena mais grave deve ser cumprida primeiro, neste caso a 

de reclusão, sendo que o Juízo das Execuções Penais definirá as 

condições. O Acusado não faz jus à substituição de pena, nem tampouco 

à suspensão condicional da pena, eis que ausentes os requisitos 

legais.Ultrapassada a dosimetria da pena, as demais disposições da 

sentença condenatória de p. ref. 103 e 120 permanecem 

incólumes.Intimem-se o Acusado, o representante do Ministério Público e o 

Defensor, pessoalmente.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências. Campo Verde /MT, 20 de junho de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 19 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 1417-27.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edian Paula da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIAN PAULA DA SILVA RIBEIRO, Cpf: 

06248203199, Rg: 2701219-0, Filiação: Sonia Paula da Silva e Luiz 

Gonzaga Ribeiro, data de nascimento: 25/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimaraes-MT, solteiro(a), desocupado/servente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

Acusado Edian Paula da Silva Ribeiro, brasileiro, nascido em 25/09/1992, 

natural de Chapada dos Guimaraes/MT, filho de Luiz Gonzaga Ribeiro e 

Sonia Paula da Silva, residente na Rua São Luiz, nº 272, Bairro São 

Lourenço, nesta Comarca, nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 

11.343/06.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosear-lhe a pena: A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. 

1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da 

11.343/2006, vejo que, no que se refere à culpabilidade, constato que seu 

grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado não registra maus 

antecedentes. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social 

e a personalidade do Acusado. As circunstâncias são normais ao crime 

de tráfico. Os motivos do crime não lhe prejudicam. Crimes como o 

presente sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, 

servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar 

consideráveis danos à saúde pública. Impossível à análise do 

comportamento da Vítima no crime em comento. A quantidade de material 

entorpecente apreendido não é alta, eis que se tratava em 18 (dezoito) 

pedras de pasta base de cocaína, e não deve ser valorada em seu 

desfavor.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a 

uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.2ª fase – Pena 

Provisória:Na segunda fase da dosimetria da pena inexistem agravantes 

ou atenuantes da pena, de forma que se mantém a pena inalterada.3ª fase 
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– Pena Definitiva:Na terceira fase de aplicação da pena, inexistente 

qualquer causa de aumento. Por outro lado, preenchendo o Acusado os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 

11.343/06, como acima justificado, reduzo a pena no máximo, em 2/3 (dois 

terços), arbitrando a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão.Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 

500 (quinhentos) dias-multa, fixado unitariamente no mínimo legal. Para a 

fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, observando-se, ainda, o 

art. 42 da Lei 11.343/06; para o valor do dia-multa, analisou-se a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código 

Penal.Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal.Disposições finais: Portanto, CONDENO o Acusado Edian 

Paula da Silva Ribeiro a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos), em regime 

inicial aberto.Atendidos, pelo Acusado, os requisitos objetivos e subjetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, sendo a primeira consistente em 

prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, que poderão 

ser divididos em até 10 (dez) parcelas, as quais deverão ser depositadas 

na conta judicial do Banco do Brasil, agência 3037-6, c.c. 35.194-6, 

destinados a uma entidade a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais 

(art. 45, §1º, do CP). Obediente ao art. 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade pela interdição temporária de direitos, a ser cumprida 

na forma do art. 47 do Código Penal. A pena de interdição de direitos terá 

a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída e será 

implementada também pelo Juízo das Execuções Penais. O Acusado 

poderá recorrer em liberdade, uma vez que os próprios termos de sua 

sentença condenatória não lhes impõe o recolhimento à prisão.Isento o 

Acusado nas custas processuais.Da sentença, intime-se o Ministério 

Público, o Defensor Público e o Acusado pessoalmente, indagando-lhe 

sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, conforme 

determina o artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se guia de execução, lançando-se o seu nome no Rol 

dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação, arquivando-se os autos.Para fins de anotações posteriores, 

consigna-se que:1. O Acusado foi preso em flagrante no dia 28.04.2015, 

tendo sido colocado em liberdade em 29.04.2015.2. O Acusado não 

responde a outras ações penais. 3. DETERMINO a restituição do objeto 

apreendido (termo de registro de objetos n° 389 – p. 37 do processo 

montado) ao acusado ou pessoa que ele indicar, mediante termo. Não 

sendo reclamados no prazo de 90 dias, determino sua destruição.4. 

OFICIE-SE a autoridade policial para que, caso ainda não tenha sido feita, 

seja procedida à imediata incineração da substância entorpecente 

apreendida, reservando porção suficiente para eventual contraprova, 

lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, devendo ser juntado aos 

autos.Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 19 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 5866-23.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Semprebom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO AZEVEDO 

SILVA - OAB:25760

 Autos n° 5866-23.2018.811.0051 (153439)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório do acusado ANSELMO 

SEMPREBOM para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 

14h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o Acusado.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pelo Acusado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 3630-06.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jonatan Chagas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B, Regina de Oliveira Brito - OAB:2.316-MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o Acusado 

Jonas Jonatan Chagas Oliveira a cumprir a pena privativa de liberdade de 

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos), 

em regime inicial semiaberto.Impossível a substituição ou a suspensão da 

pena dos Acusados, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos 

arts. 44 e 77 do Código Penal.O Acusado poderá recorrer em liberdade, 

uma vez que os próprios termos de sua sentença condenatória não lhes 

impõe o recolhimento à prisão.Isento o Acusado nas custas 

processuais.Da sentença, intime-se o Ministério Público, a Advogada e o 

Acusado pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer, o que 

será feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo 

único da C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1. O Acusado 

foi preso em flagrante no dia 17.09.2015, tendo sido colocado em 

liberdade em 18.09.2015.2. O Acusado responde a ação penal n° 

2951-69.2016.811.0051 (111117), desta Comarca.3. DETERMINO a 

restituição dos objetos apreendidos (termo de registro de objetos n° 444 – 

p. 55 do processo montado) ao acusado ou pessoa que ele indicar, 

mediante termo, com exceção da faca, a qual deverá ser destruída. Não 

sendo reclamados no prazo de 90 dias, determino sua destruição.4. 

DETERMINO o perdimento do valor apreendido em favor da União, que 

serão revertidos diretamente ao Funad (art. 63, §1°, Lei 11.343/06).5. 

OFICIE-SE a autoridade policial para que, caso ainda não tenha sido feita, 

seja procedida à imediata incineração da substância entorpecente 

apreendida, reservando porção suficiente para eventual contraprova, 

lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, devendo ser juntado aos 

autos.Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120513 Nr: 1419-26.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Diante da manifestação do réu em recorrer da sentença conforme 

mandado e certidão juntados ref.76, faço a INTIMAÇÃO do patrono do 

mesmo sendo o Drº Hebert Rezende da Silva, para que, no prazo legal 

apresente recurso.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 1884-77.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ, ROSEMARI 

GRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Lázaro Jose Gomes Júnior - OAB:8194-A, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de intimação, bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47765 Nr: 463-47.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria, Walter Lopes Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, Rafael 

Abdala Carvalho - OAB:17.041/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Tendo em vista o teor da certidão do mandado de constatação, bem como 

de que informação dos endereços do executado Walter Lopes Farias Filho 

são as mesmas constates nos autos, impulsiono-os a fim de intimar o 

exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 3186-39.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão retro, impulsiono os autos ao exequente 

para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO & CIA LTDA - ME, 

MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente para que se manifeste nos autos, tendo em vista que 

o endereço informado do executado, qual seja: Rua Mondai, 507, sala 8, 

Canarana, já foi diligenciado pela oficiala de Justiça, conforme mandado e 

certidão de fls. 104/105, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 2736-62.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que deixei de expedir mandado a ser 

cumprido no endereço de fls. 68 (fornecido pelo requerente), pois trata-se 

do mesmo endereço já diligenciado e restado negativo, conforme 

certificado às fls. 47/48 dos autos. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57594 Nr: 2731-40.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: " Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR, em que é parte 

requerente: Banco Bradesco S/A, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

BUSCA APREENSÃO E CITAÇÃO de: Cristiane dos Santos Rocha, a 

diligência paga está aquém do valor real, diligências para dois oficiais de 

justiça dar cumprimento a este mandado de busca e apreensão e citação. 

Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 1557-79.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto JR e Transportadora JS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Luciana Sott - OAB:16.717/MT, Márcio Rogério Paris 

- OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de substabelecimento de fls retro, impulsiono os 

autos a fim de intimar o exequente, na pessoa de seu novo procurador, 

para que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58482 Nr: 26-35.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita Nunes da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 699 Nr: 275-16.1999.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heraldo Gelson Felten, Nédio Goldoni, Neusa 

Maria Goldoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos 

ao exequente para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60849 Nr: 1508-18.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes a se manifestarem, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68762 Nr: 2830-39.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SOUSA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B/MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado, na pessoa de seu defensor, que foi designada 

audiência para a data de 30/10/2018, às 12h30min, a ser realizada nesta 

Comarca de Canarana, bem como de que foram expedidas carta 

precatória para inquirição de testemunhas nas Comarca de Ribeirão 

Cascalheira e Água Boa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68642 Nr: 2771-51.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, CLEBER SOUSA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado, na pessoa de seu defensor, que foi designada 

audiência para a data de 30/10/2018, às 12h30min, a ser realizada nesta 

Comarca de Canarana, bem como de que foram expedidas carta 

precatória para inquirição de testemunhas nas Comarca de Ribeirão 

Cascalheira, Água Boa e Vázea Grande.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 2628-33.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E 

SILVA - OAB:201485/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Vistos, etc.

 Diante do falecimento do requerido comprovado às fls. 147, e ante a 

petição de fls. 151/152, defiro o pedido de habilitação, nos termos dos 

artigos 688, inciso II e 689, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a citação da parte requerida, para se pronunciarem no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690 do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 727-59.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGVBDS, TVBDS, TFVBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320, Luiz Augusto Arruda Custódio - OAB:11.997/MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 161327/2018

CERTIDÃO

 Certifico, em cumprimento às disposições contidas no art. 10, § 3º da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, a devolução dos presentes autos ao Juízo de Origem, diante 

do termo de Sessão juntado à fl. 62/62v° para ulteriores deliberações.

Canarana/MT, 04 de outubro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68762 Nr: 2830-39.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SOUSA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B/MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado, na pessoa de seu defensor, que foi designada 

audiência para a data de 30/10/2018, às 12h30min, a ser realizada nesta 

Comarca de Canarana, bem como de que foram expedidas carta 

precatória para inquirição de testemunhas nas Comarca de Ribeirão 

Cascalheira e Água Boa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51311 Nr: 2426-90.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Araguaia Ltda, Hollidai da Silva 

Gomes, Jair Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2426-90.2015.811.0029 CÓDIGO: 51311 PROCESSO Nº: 

0/2015

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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EXECUTADO(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA. (CNPJ 

36.909.976/0003-90); HOLLIDAI DA SILVA GOMES (CPF 873.675.456-34) 

e JAIR FRANCISCO GOMES (CPF 083.680.311-68)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2015.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA., na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 13/11/2018, a partir das 10:00h, por preço não 

inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 13/11/2018, a partir das 13:00h, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote de terras, situado na Zona Urbana, 

da Cidade e Comarca de Nova Xavantina/MT, com área de 375,00m² 

(trezentos e setenta e cinco metros quadrados), locado sob o nº. 11, da 

quadra nº. 01, limitando a saber: Frente para a Avenida Mato Grosso 

(antiga 1ª Avenida) medindo 15,00 metros; lado direito com o lote nº. 09, 

medindo 25,00 metros; lado esquerdo com o lote nº. 13, medindo 25,00 

metros e fundos com o lote nº. 12, medindo 15,00 metros. Benfeitorias: Um 

prédio comercial onde atualmente funciona uma igreja, o imóvel é 

construído quase que em sua totalidade, com piso de cerâmica telhado de 

barro, forrado. Imóvel matriculado sob o nº. 8.941 no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em 24 

de outubro de 2016.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 578.705,47 (quinhentos e setenta e 

oito mil, setecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), em 02 de 

outubro de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): JAIR FRANCISCO GOMES, Rua Ouro Preto, nº. 10, 

Centro, Nova Xavantina/MT.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 022/01 em favor da União, em 

trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 62.513,04 (sessenta e dois mil, quinhentos e treze 

reais e quatro centavos), em 06 de outubro de 2017.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, JUCEMAT nº. 

022; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Rural, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial e Rural, JUCEMAT nº. 29 e FAMATO nº. 

67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento), do valor eventualmente obtido em arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, e, em caso de suspensão, remissão, adjudicação, acordo e 

remição, a comissão será devida em 2% (dois por cento) do preço 

constante da avaliação, a ser pago pelo exequente.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de 

índice de correção monetária, garantida a integralização do lance por 

hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) devedor(es), AUTO 

PEÇAS ARAGUAIA LTDA., na pessoa de seu Representante Legal; 

HOLLIDAI DA SILVA GOMES e JAIR FRANCISCO GOMES, e seus 

respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu_________, Raquel Marjane do Amaral, Técnica Judiciária, 

digitei.

Canarana/MT, 23 de outubro de 2018.

MARIA AMELIA DEDONE COSTA

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17179 Nr: 414-50.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO MARIANO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data, às fls. seguintes, junto 

cópias da setença, do acórdão e do trânsito em julgado dos autos de 

embargos de código 25670, bem como procedi ao seu desapensamento 

para o posterior arquivamento daqueles. Por fim, nos termos do 

Provimento 056/2007-GJMT, impulsiono os autos às partes para que se 

manifestem, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57657 Nr: 2763-45.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DEMICIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória expedida para a Comarca de Primavera do Leste, bem como 

providenciar a distribuição da mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50748 Nr: 2142-82.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

que seja a parte requerida autora, através de sua patrona, para que 

indique seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 1091-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de citação, bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 2351-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAMINA SANTOS PIMENTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não manifestação do requerido, citado por edital, 

impulsiono os autos a fim de intimar o autor para que se manifeste, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. Não tendo sido validamente efetivada a citação da parte 

requerida, por ausência de seu encontro no endereço colacionado à 

inicial, fora a parte autora instada a manifestar-se. Não tendo trazido aos 

autos a informação necessária ao impulsionamento do processo, a parte 

limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

diversos órgãos e instituição, com vistas a produção da informação que 

se pretende. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Já tornara-se 

lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a declinação do 

escorreito endereço do réu, cujo requisito encontra-se expressamente 

previsto no artigo 282, inciso II do código adjetivo civil. O direito discutido 

nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais. Portanto, sendo 

a declinação do endereço do réu obrigação privativa da parte autora, 

indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, sob 

pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de 

validade do processo (artigo 319, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo Código de Processo Civil. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos. BANCO BRADESCO S/A ajuizou pedido de busca e apreensão 

contra VALDEIDE DE JESUS OZORIO, objetivando a constrição de bens 

móveis. Alegou o requerente a inadimplência contratual da parte requerida, 

frisando que este firmara um pacto com a garantia de alienação fiduciária 

de bens móveis. Reclama o Requerente o pagamento dos débitos 

vencidos. Vieram aos autos o demonstrativo do débito e o aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial enviada à parte requerida, com a 

informação "endereço insuficiente” (id 160056424 e 16056426). Embora o 

AR tenha retornado com a informação “endereço insuficiente”, 

comprovada está a mora, pois cabe a parte contratante informar 

corretamente seu endereço residencial, ou em caso de mudança de 

endereço, comunicar o contratado, assim é o posicionamento dos 

Tribunais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – 

PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O 

ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO PELA DEVEDORA – RETORNO 

COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" – DEVER DO CONTRATANTE DE 

INFORMAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – VALIDADE – 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. Apelação improvida. (TJ-SP - APL: 

40017517520138260073 SP 4001751-75.2013.8.26.0073, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 16/07/2015, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/07/2015) Nos termos da nova alteração 

promovida pela Lei 10.931/04 que alterou o art. 3º e acrescentou o art. 

8º-A do Decreto-Lei 911/69, a mens legis objetivou acelerar o rito 

processual da ação de busca e apreensão para que o credor visse 

satisfeito o débito, na sua integralidade, através da venda do respectivo 

automóvel. Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela parte 

devedora fiduciante, estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da 

dívida pendente deve ser adimplida de acordo com os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

deverá ser restituído livre de ônus. Ademais a recente jurisprudência do 

STJ recurso repetitivo reforçou o entendimento acerca da necessidade de 

pagamento integral da dívida sob pena de consolidação da propriedade 

alienada fiduciariamente em nome do credor. Confira-se: “1. Para fins do 

art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 
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vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).” 

Dessa forma, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado na pessoa 

indicada pelo requerente. Após o cumprimento da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não 

efetue o pagamento no prazo de cinco dias, consolidar-se-á a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo as repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Consigne-se no 

mandado, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar 

resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado o pagamento na 

sua integralidade. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º do NCPC. 

Intime-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 1588-45.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PT 39.274, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

e ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI, para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça, transcrita: Certifico que, em 

cumprimento a CARTA PRECATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO em que é 

parte requerente Banco CNH Industrial Capital S/A e parte requerida Aldo 

Loureiro de Almeida, compareci em 8/8/2018 às 17 horas no endereço 

mencionado no mandado, Comarca de Canarana-MT, e ali estando NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER BUSCA E APREENSÃO dos bens descritos na 

carta precatória por não localizá-los no endereço informado. Diante do 

exposto, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69574 Nr: 3388-11.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17584/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de relaxamento de prisão c/c liberdade provisória 

formulado por João Vitor de Oliveira Rodrigues (qualificado nos autos), 

pelas razões expostas no petitório de fls. 27/35, ao qual foram carreados 

os documentos de fls. 36/38.

2. Não se olvidando das teses levantadas pelo réu, tem-se que os fatos 

apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a 

necessidade da segregação cautelar.

 3. Sobre o tema dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal:

 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

4. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar dos acusados, em conformidade com o parecer 

ministerial, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a 

concessão da liberdade dos postulantes até a data de hoje, INDEFIRO o 

pedido de liberdade provisória formulado às fls.27/35, pelo que mantenho 

a custódia preventiva dos acusados, como, aliás, foi sobejadamente 

fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já 

mencionada.

5. Ademais, o Auto de prisão em flagrante legalmente lavrado e 

homologado judicialmente, torna inviável o relaxamento da medida nesta 

oportunidade (Habeas Corpus n. 0144490-4, 2ª Câmara Criminal do TJPE, 

Rel. Helena Caúla Reis. J. 08.11.2006, DOE 28.11.2006, e, Habeas Corpus 

Crime n. 0316661-6 – 1527 – 4ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Designado 

Roberto de Vicente. J. 19.01.2006, unânime).

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 1303-23.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, RAIANE MAIA SILVA 

DAGNESE, Dorvalino Dagnese, Nilce Goldoni Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enny Grazielle Silvério - 

OAB:389.895, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

Em atenção à decisão inicial prevista no Agravo de Instrumento n.º 

112219/2016, determino a intimação da parte agravada por intermédio do 

respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do NCPC.

Ademais, cumpra-se a decisão de fl. 232.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10064 Nr: 45-61.2005.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Vaz de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Rodrigo Antonio Rodriguez - OAB:8795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édson Azolini - OAB:MT 

3.094, Fernando César Bortolaia - OAB:5444/MT

 Indefiro o pedido fl. 341, por considerar já ter sido realizada a 

consulta.Percebe-se que já foram realizadas diligências úteis no sentido 

de localizar bens aptos a adimplir o débito. Ressalto, no presente feito, que 

fora realizado bloqueio Bacenjud e Renajud, conforme se infere às fl. 287 

e seguintes e 297 e seguintes. Nesse diapasão, entendo que o não pode o 

credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados. 

Em que pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito, é certo que 

uma justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas não 

cumpre seu fim social e compromete a razoável duração de todos os 

demais processos.Esclareço que o E. STJ tem o entendimento que o 

credor somente pode reiterar pedidos já realizados caso demonstre 

mudança na situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, 

vejamos o entendimento daquela corte:RECURO ESPECIAL – 

PROCESSUAL CIVIL – ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 184/STJ – 

EDIÇÃO DAS LEIS 11.232/2005 E 11.382/2006 – ALTERAÇÕES 

PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL – EFETIVIDADE DO 

PROCESSO – REALIZAÇÃO – PENHOR AON LINE – INSTRUMENTO EFICAZ 

– FINALIDADE DO PROCESSO – REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL – 

PENHORA ON LINE – INFRUTÍFERA – NOVO PEDIDO – POSSIBILIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR 0- EXIGÊNCIA – RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. )Assim sendo, determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório, devendo lá permanecer até ulterior pedido de 

desarquivamento. Arquive-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66965 Nr: 1466-32.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ALFREDO WEIRICH ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão em que Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda move em face de Hudson Alfredo W. 

ME, já qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda e liberação de veículo (fl. 

33).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos 

do artigo 775 e 485, VIII do CPC.

No mais, indefiro o pedido de liberação do veículo, por considerar ausente 

de restrição judicial.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59850 Nr: 917-56.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA CERDAN RUFO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido de restrição, pois a parte requerida ainda não fora 

citada.

 No mais, intime-se o requerente para manifestar-se no andamento do 

feito, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção por desídia 

processual.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20752 Nr: 1479-46.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Matias de Souza & Cia. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do 

crédito tributário, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução 

nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, inciso II do Código de 

Processo Civil.Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a 

existência de imunidade recíproca constitucional, como também honorários 

advocatícios, diante da ausência de angularização da relação jurídica. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63044 Nr: 2719-89.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS, AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução de alimentos, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do adimplemento da obrigação pelo devedor, REVOGO a 

prisão da executada Luciana Santos Ramiro. Por conseguinte, EXPEÇA-SE 

alvará de soltura em favor da executada, LUCIANA SANTOS RAMIRO, 

colocando-a em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a executada ao 

pagamento da custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe equivalente a 10 % sobre o valor atualizado da 

dívida. Todavia, CONCEDO à executada os benefícios da justiça gratuita, 

razão pela qual a referida verba atribuída ficará com a exigibilidade 

suspensa, ficando condicionada a execução à mudança de sua condição 

financeira, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.Sirva-se a 

presente decisão de mandado. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16371 Nr: 2075-98.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Dagnese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico e dou fé que intimo a parte Requerente através de sua 

Procuradora Drª Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi para que 

providêncie com urgencia e no prazo legal o cpf atualizado do Requerente 

para ser expedido Alvará Eletrônico, pois o cpf que consta no cadastro do 

Sistema Apolo e nos autos consta como cpf inválido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-54.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JONATHAN PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010190-54.2016.8.11.0029. REQUERENTE: PAULO JONATHAN PACHECO 

DOS SANTOS REQUERIDO: GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 

Vistos, etc. Como se sabe os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são 

regulados pela Lei 9.099/1995. No artigo 18, § 1º do referido diploma legal 

encontramos a vedação sobre a citação por edital, modalidade de citação 

ficta bastante utilizada na Justiça Comum, para integrar na relação 

processual os réus que se encontrarem em local incerto e não sabido, em 

determinadas circunstâncias que devem estar devidamente presentes no 

processo em tela. No entanto, o Enunciado nº 37 - FONAJE, permite no 

procedimento de execução, o qual não elenca se é aplicável na execução 

de título extrajudicial ou no cumprimento de decisão proferida no âmbitos 

dos JEC, que é possível a citação editalícia. "ENUNCIADO 37 – Em exegese 
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ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)." Assim, defiro o pedido 

de citação por edital do Executado. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 17 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVAL DIONIZIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Reclamação nº 1000173-10.2018.8.11.0029 Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, quais sejam da informalidade, 

simplicidade, economia processual, celeridade e da conciliação, que 

sustentam todo o Sistema Especial. Nesse sentido, quanto ao mérito, após 

analisar detidamente os autos e os documentos a ele trazidos entendo que 

o pedido é improcedente. Pois bem. Conforme o documento apresentado 

consta Parecer De Perícia Médica do requerente, com diagnóstico de 

politraumatismo cranioencefálico, fratura de bacia à esquerda e clavícula 

esquerda e de quatro costelas à esquerda. Os danos corporais 

comprovados quanto as lesões neurológicas foram apurados e efetivada 

a indenização pelo dano, com pagamento para a parte requerente no 

percentual de 10% (dez por cento). Conforme a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, a qual foi dada nova redação pela Lei nº 

11.945/2009 e 11.482/2007, dispõe no artigo 3º: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. O caso em análise se amolda ao inciso II do 

artigo 3º, no caso de invalidez permanente que depende de perícia médica 

que apesar de realizada, está sendo rejeitada pela parte Autora. Alega a 

parte requerente que o laudo apresentado é inconclusivo e divergente a 

cerca da invalidez permanente, sendo clara a necessidade de perícia 

complementar. Não se olvida que a indenização o seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau de invalidez. (Súmula nº 474, STJ). Porém, para avaliar novamente o 

grau de invalidez permanente, para o fim de nova graduação da lesão e 

quantificação da indenização, faz-se necessária nova perícia. Ainda que 

não se trate de causa complexa na sua essência, neste caso, se depende 

de nova realização de perícia médica e, como é sabido, as causas que 

demandam prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, 

por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. Desse 

modo, deve ser julgado extinto o feito sem resolução do mérito, permitindo 

à autora que, possa pleitear a indenização perante a Justiça Comum. Ante 

o exposto, e, de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial e 

julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-12.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CAVANHOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO(A))

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MODESTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da certidão com diligência negativa constante no ID do documento: 

16065552, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 23 de 

outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-54.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JONATHAN PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216, Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DARWIN DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 8010190-54.2016.8.11.0029 

Valor da causa: $2.226,57 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) HERDEIRO(S): 

Nome: PAULO JONATHAN PACHECO DOS SANTOS Endereço: Rua 

GUARITA, 704, CENTRO, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 

INVENTARIADO(A): Nome: GUSTAVO BRAZ REZENDE 047.698.091-74 

Endereço: Rua MATO GROSSO, 544, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT 

- CEP: 78600-000 FINALIDADE: : EFETUAR A CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do 

promovido GUSTAVO BRAZ REZENDE acima qualificado(s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação, cujo resumo 

da petição inicial segue abaixo, bem como para, nos termos do artigo 523, 

§ 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

valor atualizado de R$ 2.226,57 (dois mil e duzentos e vinte seis reais e 

cinquenta e sete centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste Edital. RESUMO DA INICIAL: “Ação 

Cambial por Enriquecimento Indevido em face de GR Informática, 

Manutenção e Acessórios - Gustavo Braz Rezende, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita junto ao CNPJ sob o n° 

20.261.201/0001-50, com endereço na Rua Mato Grosso, Quadra 19, Lote 

13, nº 544, Centro, Barra do Garças – MT, devidamente representada por 

Gustavo Braz Rezende, brasileiro, portador do CPF sob o nº 

047.698.091-74, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: Em 

18/08/2014, o Requerido emitiu em favor do Requerente 03 cheques, nºs 

000020, 000021, 000022 da Conta Corrente nº 9693-8, Agência 2291-8 do 

Banco Bradesco, cada um no valor de R$ 350,00, pós-datados para 

20/10/2014, 20/11/2014 e 20/12/2014, respectivamente Para a surpresa 

do Requerente, os 02 primeiros cheques foram devolvidos, nas duas 

apresentações, por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12), conforme 

se pode verificar dos carimbos do banco postados no verso do título. Já o 

terceiro cheque, a pedido do Requerido que alegava estar em má situação 

econômica e pedia tempo para o pagamento, o Requerente não 

apresentou. Entretanto, após, por reiteradas vezes tentou o Requerente 

receber o valor que lhe era devido, sem, no entanto, obter êxito, fato que o 

leva a procurar esta Justiça na tentativa de obter êxito no recebimento dos 

referidos cheques que, devidamente atualizados com correção monetária, 

juros de mora de 1% ao mês e 10% de honorários advocatícios, importam 

no total de R$ 2.226,57 (dois mil e duzentos e vinte seis reais e cinquenta 
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e sete centavos). Requereu o cumprimento da Sentença que Julgou 

procedente a ação, prolatada nos autos em 29/10/2016 e transitada em 

julgado em 02/02/2017.” DESPACHO/ DECISÃO: “Vistos, etc. Como se 

sabe os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são regulados pela Lei 

9.099/1995.No artigo 18, § 1º do referido diploma legal encontramos a 

vedação sobre a citação por edital, modalidade de citação ficta bastante 

utilizada na Justiça Comum, para integrar na relação processual os réus 

que se encontrarem em local incerto e não sabido, em determinadas 

circunstâncias que devem estar devidamente presentes no processo em 

tela. No entanto, o Enunciado nº 37 - FONAJE, permite no procedimento de 

execução, o qual não elenca se é aplicável na execução de título 

extrajudicial ou no cumprimento de decisão proferida no âmbitos dos JEC, 

que é possível a citação editalícia. "ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES)." Assim, defiro o pedido de citação por edital do 

Executado. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 17 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes - Juiz(a) de Direito” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EUNICE DE FREITAS MARTINS, digitei. 

CANARANA, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Expediente

TERMO DE CESSÃO/ DOAÇÃO Nº 05/2014 - Termo de doação de bens 

móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso por intermédio 

do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária COOPERATIVA 

CHAPADENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR

* O Termo de Cessão/Doação n° 05/2014 completo, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 353-88.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Clementino da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca da distribuição da carta precatória de intimação, via PJE, na 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob número 

1036353-86.2018.8.11.0041, devendo acompanhar o cumprimento da 

deprecata diretamente no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51758 Nr: 2310-07.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfrônio Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Maria Coutinho Misorelli, Peniel Ferreira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Danieli Cristina Oshitani - OAB:6079, Jacqueline Amorim 

de Almeida - OAB:10732, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20381 Nr: 1043-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugolino de Siqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20346 Nr: 978-44.2008.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliton Neves dos Santos, Antonio Joaquim de Souza, 

Elson Antonio Neves dos Santos, Judite Assunção Coscrato, Cleide Neves 

dos Santos Pereira, Iracy Maria dos Santos, Elionae Assunção Coscrato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Figueira Balbino, Maria da Silva 

Balbino, Alvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, atendendo a determinação de fl. 241 no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62225 Nr: 2032-69.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiléia de Paula Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47507 Nr: 1324-53.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabíola Kewphen de Lima Wanderley Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:13152/MT, Nilton Bueno de Moraes Filho - OAB:22.409

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77510 Nr: 146-30.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Martins da Costa Swaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:8944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 Vistos, etc.

 I. Ante a informação apresentada nos autos, reputo válido o ato citatório.

 II. Dessa forma, decorrido o prazo para contestação, conforme certidão 

lavrada em 23/08/2017 (ref. 72 e 49), reconheço a revelia do ente 

requerido, nos termos do que estabelece o art. 345, II, do CPC/2015, 

deixando de aplicar os efeitos materiais, a considerar a indisponibilidade 

dos direitos em questão.

III. Ainda, intimado o autor, o mesmo quedou-se inerte (ref. 79).

IV. Dessa forma, tratando-se de matéria de interesse público, ao Ministério 

Público para parecer, e após, conclusos para sentença.

V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Intime-se.

 VII. Altere-se os patronos das partes no sistema.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 4349-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Rabello de Miranda, 

Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91415 Nr: 1707-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS ANJOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da devolução da carta 

precatória, sem integral cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1544-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 4912-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DUARTE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público. Portanto, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos os 

documentos requeridos pelo órgão ministerial.

 II. Com a juntada dos referidos documentos, retornem os autos com vistas 

ao Ministério Público para parecer.

 III. Posteriormente, venham os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52232 Nr: 2401-97.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199 - B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1908 Nr: 417-98.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Paula Rabello de Miranda, Lindalva 

Dalbuquerque Chaves de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Oliveira Lima, Rosane Machado de 

Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NASSER RAJAB - 

OAB:SP111536, Sérgio Harry Magalhães - OAB:4.960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência complementar do oficial de justiça, conforme certidão de fl. 1838 

(mesmo local), devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67331 Nr: 2777-15.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18970 Nr: 1646-49.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cardoso de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio José Gago de Oliveira, Helena 

Gonçalves de Oliveira Gago, Joice Jordana Gago de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO BORGES DE 

MORAES ROCHA - OAB:11716, IRAM BORGES DE MORAES ROCHA - 

OAB:32.842-OAB/GO, Moacir Silva Papacosta - OAB:19774- GO, Paulo 

Regis Távora Diniz - OAB:14705/GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40423 Nr: 2732-16.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Cesar de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não existe o nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41204 Nr: 3040-52.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Neddermeyer Belfort Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 41.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14490 Nr: 909-17.2005.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MENON DE FREITAS 

- OAB:23150/O

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 20 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): 29/11/2018, às 

09:00 horas - Ação Penal n. 1855-08.2013.811.0024 - código 62057 - réu: 

HERMÓGENES RENATO DA SILVA; 06/12/2018 às 09:00 horas - Ação 

Penal n. 909-17.2005.811.0024 - código 14490 - réu: JONES APARECIDO 

DE OLIVEIRA;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane Rosa Campos 

Rodrigues, digitei.

Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63327 Nr: 3168-04.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inside Participações e Empreendimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnold Kirchesch, Alice Aristides 

Kirchesch., Jatabairu Francisco Nunes, Telma Jackeline Greicy Kirchesch 

Castrilon Mendes, Tãnia Kirchesch Girolo, Arnoldo Kirchesch Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pelissari Catanante - 

OAB:17531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130 MT, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4.903, JATABAIRU 

FRANCISCO NUNES - OAB:4903, Raissa Dias Vitor da Silva - 

OAB:OAB/MT 19.807/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação de fls. 282/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62588 Nr: 2409-40.2013.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Gonçalves Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Andre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 1678-49.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bomdespacho Sampaio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do laudo médico de 

fls.108/110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 1022-29.2009.811.0024

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Muraro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186, Meyre Gorett Alves da Silva - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação, no prazo legal, acerca do pedido de 

desistência de fl. 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62187 Nr: 1989-35.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogilda Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 3383-77.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Francisco Regis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT., MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, BANCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40246 Nr: 2984-19.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Vicente Montano Scaravelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 1911-80.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para atender corretamente à intimação de fl. 111, vez que 

impossível expedir mandado de citação sem informar o ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4351 Nr: 14-71.1996.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM, JSMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9.022, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para que esclareça, no prazo legal, se insiste no pedido de 

citação do executado de fl. 188, vez que consta nos autos a citação do 

mesmo à fl. 32, estando o feito pendende de penhora de bens e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 2021-79.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Madureira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 407 de 904



OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 38.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. W. A. SANTOS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO Procedo a intimação 

da parte requerente, por meio de seu advogado(a) - via DJE, da audiência 

designada para tentativa de Conciliação no dia 11 de Dezembro de 2018, 

às 14hs30min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 23 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

CAROLINA STEFANY TOSTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO Procedo a intimação 

da parte requerente, por meio de seu advogado(a) – via DJE, da audiência 

designada para tentativa de Conciliação no dia 11 de Dezembro de 2018, 

às 16hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 23 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEICHO NO IE DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORIYO ENOMURA OAB - SP56983 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO Procedo a intimação 

da parte requerida, por meio de seu advogado(a) – via DJE, para 

manifestar-se acerca da Petição apresentada nos autos pela parte 

requerente (documento ID nº 14525797) e sendo o caso apresentar 

Contestação no prazo legal. Chapada dos Guimarães, 23 de Outubro de 

2018 Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75544 Nr: 2641-81.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovida por Mauro 

Francisco de Paula, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) datada de 

12.6.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76019 Nr: 2827-07.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, Júlia Jane 

Brandão Martins Garcia - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... Analisando os autos, ao menos por ora, constata-se que 

não houve interposição de recurso. Ademais, no que se refere ao pedido 

consignado na petição protocolada na data de 20.4.2018, o interessado 

deverá veiculá-lo por meio de nova ação. Diante do exposto:I. Certifique se 

houve oposição de embargos de declaração e/ou interposição de recurso 

de apelação ou se decorreu o prazo para esta finalidade.

 II. Cumpra-se integralmente a sentença exarada na data de 9.3.2018. III. 

Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67823 Nr: 3159-08.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS, JMRdS, JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 

8.069/90, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para conceder a guarda das crianças JULIANO MARTINS ROCHA 

DOS SANTOS E JULIANA MARTINS ROCHA, em favor de sua tia materna e 

requerente RUTE ANGELA MARTINS ALMEIDA, devendo ser tomado o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo 

nos autos, obrigando-se à prestação de assistência material, moral, 

educacional e afetiva à criança e sem prejuízo de ulterior revogação.Por 

consequência, torno definitiva a liminar concedida em 23.3.2017 e com 
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fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE 

MÉRITO o presente processo.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, ficando referidas responsabilidades 

com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça, que lhe defiro 

neste momento (art. 98, §3° do CPC).Fixo em 02 URH’s, os honorários 

devidos ao advogado nomeado curador especial nestes autos, montante 

que deverá ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.Sem prejuízo do acima 

exposto, quanto ao pedido de acompanhamento familiar formulado pelo 

Ministério Público, entendo ser necessário, porém, deverá o “Parquet”, 

fazê-lo por meio de ação ordinária.Publique-se.Intimem-se.Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80154 Nr: 1235-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTULA DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando o pedido de cumprimento de sentença protocolado no dia 

3.10.2018, verifica-se que a pessoa indicada no item “A”, é diversa 

daquela apontada na inicial, o que deve ser sanado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, fazendo constar o nome de 

BERTULA DE SOUSA RAMOS no pedido de cumprimento de sentença, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

II. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos.

III. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104360 Nr: 1590-30.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTERO DA CRUZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de dezembro de 

2018, às 14h.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75590 Nr: 2655-65.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para apresentar 

Alegações Finais nos termos do despacho a seguir transcrito: “Vistos, 

etc. I. Com a oitiva das testemunhas, declaro encerrada a presente 

Instrução Processual. II. Concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para 

apresentação das alegações finais, inicialmente ao requerente depois ao 

requerido. III. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77841 Nr: 296-11.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publicada em 

audiência.Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102709 Nr: 843-80.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignêz de Oliveira, Benedita Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santos Damaceno 

- OAB:7065, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, apresentar impugnação a Contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010327-85.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (ADVOGADO(A))

REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIETA PACHECO CESAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINOR GUARIM FERNANDES BORGES (TESTEMUNHA)

GENI RODRIGUES DOS SANTOS PASCOAL (TESTEMUNHA)

AECIM FREITAS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

GONÇALO DA SILVA ARRUDA (TESTEMUNHA)

ADENILZA ARRUDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 13h30min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

WANDER MOURA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 13h45min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-25.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIANA REGINATO (ADVOGADO(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

AFRANIO LOUREIRO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 14h00min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAURO JOVINO DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 14h15min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

LEONARDO CASSIO BRILHANTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 14h30min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UENDEL TEOTONIO MARTINS (REQUERENTE)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 14h45min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-37.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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DINEY LEITE DA COSTA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINA GIOVANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

JOAO DIAS (REQUERIDO)

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 15h00min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO (ADVOGADO(A))

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

NELSON VALCACIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de outubro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000720-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ADEMIR NUNES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requer o 

que de direito. Chapada dos Guimarães, 23 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-36.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ARRUDA GUIMARAES (REQUERIDO)

GILSON NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de ID: 

14650163, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 

de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (INTERESSADO)

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 22/11/2018, às 14h30min, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 23 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA XAVIER BELCHIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SILVANA EMILIANI GRIMM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VINICIUS PEREIRA OAB - MS0015870A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 15h15min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA MATA (REQUERIDO)

ATAÍDE PEREIRA DA MATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 15h30min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-90.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANDRADE DE MELO GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RUBENS BARBOSA (REQUERIDO)

THIAGO MONTEIRO CALDAS CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 16h00min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, no 

máximo 3, se houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de 
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Processo Civil. III - Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento 

em audiência poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95; e o reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento 

do feito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de 

custas processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-75.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PALMEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TABITHA SUELLEN GOUVEIA ALVES DE LIMA (TESTEMUNHA)

KATHELLYN DA CRUZ MEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 16h15min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-44.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE TELES DE AMORIM FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 16h30min para realização de audiência de instrução 

e julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito 

da data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (INTERESSADO)

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR PROCESSO n. 

1000886-97.2018.8.11.0024 Valor da causa: $15,298.40 ESPÉCIE: 

[CARTÃO DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) PARTE PROMOVENTE: ISAIAS NUNES DE FREITAS Endereço: rua 

padre joao, 385, casa, centro, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 

78860-000 PARTE PROMOVIDA: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, n°2390, 

Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT, Cep: 78070-000 Senhor(a): CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA A presente carta tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 23 de outubro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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VALTAIR CANOVA (AUTOR(A))

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000787-75.2018.8.11.0009. AUTOR(A): VALTAIR 

CANOVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria rural por idade c.c. pedido de tutela antecipada proposta 

por VALTAIR CANOVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora preencher os requisitos para a concessão do benefício buscado, 

que foi indeferido injustamente em sede administrativa pela parte ré. Daí 

requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que o 

demandado proceda com a implantação do benefício previdenciário, 

confirmando-se a decisão no mérito. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

prioridade processual A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, 

fazendo jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e § 1°, 

inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da 

tutela provisória de urgência antecipada O pleito liminar da parte autora 

merece acolhimento. O art. 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

A concessão da aposentadoria por idade rural submete-se à constatação 

dos requisitos previstos no art. 39, inciso I, c.c. o art. 48, § 1º, 2º e 3º, 

ambos da Lei 8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher, 

mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. No particular, o requisito da idade está 

plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 

08/12/1956 (Num. 13130388 - Pág. 1). Por se tratar de segurado especial, 

o exercício da atividade rural depende de comprovação, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, na dicção do inciso I, do art. 39, da citada Lei 

8.213/91. E tais requisitos, em juízo de cognição sumária, encontram-se 

presentes, observado o período de carência pelo segurado especial 

(trabalhador rural) pelas notas fiscais de produtor rural de venda de 

bovinos nos anos 2001, 2002, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (Num. 

13130806 - Pág. 1/2, Num. 13130806 - Pág. 5, Num. 13130822 - Pág. 1, 

Num. 13130822 - Pág. 6, Num. 13131167 - Pág. 1 e Num. 13131167 - Pág. 

3/5) e notas de entrada de produtos de empresas, vendidos pelas parte 

autora, nos anos 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 (Num. 

13130806 - Pág. 3/4, Num. 13130806 - Pág. 6, Num. 13130822 - Pág. 2/5 e 

Num. 13131167 - Pág. 2), a referendar aquela conclusão, com trabalho 

rurícola realizado aparentemente em regime de economia familiar, na forma 

do art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/91. O perigo de dano é evidente, pelo 

caráter alimentar do pedido, de modo que com o valor do benefício possa 

o demandante não apenas sobreviver, mas viver de forma digna, o que 

dispensa outros comentários. Alfim, inexistente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, do art. 300, do NCPC), já 

que, em caso de possível julgamento improcedente, nada impede que a 

autarquia federal proceda à cobrança dos valores pagos pelo benefício 

indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o que, por sinal, tem sido 

prática reiterada daquela entidade. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a parte autora 

VALTAIR CANOVA, brasileiro(a), casado(a), produtor(a) rural, portador(a) 

da CI/RG nº 8.861.189-9 SSP/SP e inscrito(a) no CPF sob o nº 

927.909.848-91, dentre os beneficiados pela aposentadoria por idade 

rural, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 01 (um) 

salário-mínimo, nos termos do art. 143 da Lei 8213/91, a partir da intimação 

desta decisão até final julgamento ou deliberação superveniente em 

sentido contrário, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e 

§ 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 

8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se, em caráter de urgência, da 

presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a citação do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Designo, 

desde já, audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. As decisões prolatadas por este 

Foro rotineiramente não são cumpridas pela autarquia federal, não 

obstante a fixação de multa diária em caso de descumprimento ao servidor 

responsável. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado 

do Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 
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SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por 

se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 19 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MOREIRA (AUTOR(A))

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 23 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000724-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, de que a 

certidão para fins do artigo 828 do código de Processo Civil, encontra-se 

expedida nos autos para a devida impressão, conforme documento de id. 

16092074. Colider;MT, 23 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDECIR VICENTE DE LIMA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, de que as 

certidões para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, já estão 

disponíveis nos autos para a devida impressão, cabendo providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Colider/MT, 23 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo 

art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 

2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do 

senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 23 de outubro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SOBRINHO (AUTOR(A))

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001646-91.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 
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Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELI DO NASCIMENTO LUNA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001381-89.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001419-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001419-04.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 
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uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001723-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA JARDIM (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001723-03.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

APARECIDO GONCALVES (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001724-85.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 
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Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

CLAUME PEREIRA CORREIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA CECILIA DE MATOS 02337311805 (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001804-49.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001895-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS VILLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SERGIO MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juizo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT (DEPRECANTE)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001895-42.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, – Perímetro Urbano ou de acordo com o endereço a ser 

diligenciado pelo meirinho. A respectiva guia de recolhimento deve ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. Uma vez comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo 

Mandado no último endereço declinado. COLÍDER, 23 de outubro de 2018 

ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99557 Nr: 1862-40.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 
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querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29592 Nr: 1066-69.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MOREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 339-66.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19828 Nr: 34-59.1986.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DO CARMO, FRANCISCO 

ALVES DO CARMO, FRANCISCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95505 Nr: 2958-27.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA - ME, 

CLODOALDO BATISTA SOARES, LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 44708 Nr: 1567-18.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE MARIA DE MELLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:MT 11.084

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença atinentes aos honorários 

advocatícios de sucumbência proposto pela UNIÃO em desfavor de 

EUNICE MARIA DE MELLO PEREIRA, ambas qualificadas nos autos.

Inicialmente, verifica-se que a parte executada foi condenada em custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada.

Considerando a juntada do demonstrativo do débito das custas 

processuais (fl. 79), intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao respectivo recolhimento, sob pena de expedição 

de certidão e cobrança, inclusive protesto, nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.

Já em relação aos honorários advocatícios, nota-se que a parte 

executada efetuou o pagamento com base no valor da causa (fls. 75/76).

 Assim, dê-se vista dos autos à parte exequente para requerer o que 

entender de direito, ciente de que seu silêncio valerá como concordância 

tácita, com a consequente extinção da execução pelo pagamento, nos 

termos do art. 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido os prazos sem manifestação, certifique-se.

Quanto ao levantamento dos valores bloqueados de R$ 2.181,87 (dos mil e 

cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) e de R$ 1.953,38 (um 

mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), 

transferidos em 09/02/2010, às 17h11m20 (fls. 31/32), verifica-se que as 

instituições bancárias procederam com as transferências para à Conta 

Única, conforme Ofícios nºs 319/2010-ContaUnica (fl. 34) e 

130/2013-Colíder (fl. 57), respectivamente.

Assim, oficie-se uma vez mais ao Departamento da Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao cadastramento dos respectivos valores e a 

vinculação aos autos.

Após, venham-me conclusos para decisão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30209 Nr: 1519-64.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBENS - ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da parte exequente foi 

devidamente intimada para que desse o regular prosseguimento ao feito.

 Em razão da sua inércia, expediu-se mandado de intimação pessoal para 

que aquela desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 E, mesmo intimada pessoalmente para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo não se manifestou ou tomou as providências cabíveis, não 

podendo o feito aguardar indefinidamente a sua manifestação.

 Ante o exposto, com a desídia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

 Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando que 

a parte executada devidamente citada não apresentou qualquer 

manifestação no processo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9983 Nr: 1695-82.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA, VICENTE 

BORTOLON, JOSÉ ANTONIO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Resende - 

OAB:MT 6979-A, Alessandro Maciel - OAB:MT/7301-A, Gustavo 

Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio F. Lima - 

OAB:MT 4037, Marcelo Pessôa - OAB:6734/MT, MICHELLE MARRIET 

SILVA DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pleito da parte exequente à fl. 185.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Marcelândia para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realize a avaliação judicial dos imóveis penhorados (fl. 

66), a qual deverá ser instruída com cópias do termo de penhora e 

depósito (fl. 66) e das matrículas nºs 10.769 e 10.811, ambas registradas 

no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder (fls. 120/122).

Considerando que tal diligência restou infrutífera em data anterior pelo fato 

de o Oficial de Justiça atuante na Comarca de Marcelândia não conseguir 

localizar os imóveis rurais penhorados (fl. 168), deverá o Juízo Deprecado 

intimar a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

eventual interesse na nomeação de agrimensor para elaboração de auto 

de constatação e avaliação dos imóveis, às suas expensas.

De outro lado, oficie-se uma vez mais ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Colíder para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao registro da 

penhora às margens das matrículas nºs 10.769 e 10.811, Livro nº 02 de 

Registro Gerais, instruído com cópia do termo de penhora e depósito (fl. 

66).

Ressalta-se ao Oficial Registrador que a parte exequente é isenta de 

custas, emolumentos e demais taxas judiciárias em todos os processos 

administrativos e judiciais em razão da natureza do débito executado, 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 24-A, 

parágrafo único, da Lei 9.028/95.

Com a juntada da avaliação, intimem-se as partes, por meio de seus 

procuradores, para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de fl. 165.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98393 Nr: 1047-43.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 
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implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 2328-73.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR DE JESUS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84033 Nr: 1418-12.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92748 Nr: 1148-17.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93467 Nr: 1660-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINEIA GALINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 94804 Nr: 2568-57.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR GIZONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95080 Nr: 2700-17.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE FRANCISCA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95470 Nr: 2932-29.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99820 Nr: 2043-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3502-49.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 2013-74.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ANTONIN OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

SONIA MARIA CANO BIRCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001298-73.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001311-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001311-72.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 
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a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001350-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE APARECIDA PROVASI (EXECUTADO)

DIRCE APARECIDA PROVASI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001350-69.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001356-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001356-76.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

ALEXANDRE ROOS RÉU: AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

EIRELI - ME Vistos. A parte autora apresentou somente cópia digitalizada 

do(s) título(s) com ou sem eficácia executiva. Entanto, a ausência do 

original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à presente ação, 

possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta forma, intime-se 

a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em 

cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC: “Art. 

425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º Tratando-se de cópia 

digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório 

ou secretaria”. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte, pessoalmente, para suprir a falta, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, § 1º, do NCPC. De 

outro lado, efetuado o depósito do título de crédito, certifique-se, e, 

presentes os requisitos da ação monitória (art. 700 do NCPC), desde já A 

RECEBO em seus regulares efeitos. Expeça-se mandado de citação, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, 

anotando-se que, caso o requerido o cumpra, ficará isento de custas 

processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Do mandado deverá constar, ainda, 

que, no mesmo prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não haja 

o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do 

artigo 701, § 2°, do NCPC. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001394-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. MARINHEIRO SPONTAM - ME (EXECUTADO)

LEONILDO SPONTAM (EXECUTADO)

LUCIANA MARINHEIRO SPONTAM (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 423 de 904



Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001394-88.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 23 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001605-27.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALIBERTI (REQUERENTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001278-82.2018.8.11.0009. Vistos. DEFIRO a gratuidade da justiça à 

parte autora, presumida a hipossuficiência ante a postulação pelo Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Faculdade de Colíder, na forma do art. § 3º, do 

art. 99, do NCPC. A parte autora manifestou na petição inicial o interesse 

na realização da audiência de conciliação. Então, em observância ao 

disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do 

CNJ, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa Secretaria Judicial 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível, bem como citar a parte ré e intimar ambas as partes para o 

respectivo comparecimento. Advirta-se à parte requerida que, se qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 
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conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA FELIX SABBAG (ADVOGADO(A))

COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001775-96.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001805-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA OLIVEIRA DE MELO VERGILIO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001805-34.2018.8.11.0009. Vistos. A petição inicial veio instruída com 

prova escrita sem eficácia de título executivo, restando adequado o 

procedimento previsto para a ação monitória (art. 700 do NCPC). Assim, 

expeça-se mandado de citação, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para o pagamento, anotando-se que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Do 

mandado deverá constar, ainda, que, no mesmo prazo, a parte requerida 

poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000937-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ARLETE MARCILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HICHAM JAAOUANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000937-56.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ARLETE 

MARCILIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: HICHAM JAAOUANI Vistos. RECEBO 

A INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. Com base no documento juntado no Num. 13493864 - Pág. 

1/3, cópias da CTPS da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. 

Inicialmente, DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à 

pesquisa do endereço da parte requerida nos cadastros e sistemas 

virtuais disponíveis (BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), 

expedindo-se, inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, 

Tim e Vivo e às concessionárias de serviço público Energisa e Águas de 

Colíder, caso a parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua 

citação. Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo 

da parte requerida, expeçam-se os expedientes necessários para sua 

citação para CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

335), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 

344, do citado diploma normativo. Na hipótese de a contestação 

apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, 

intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Do contrário, 

caso não localizado nenhum endereço, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de citação por edital. Por oportuno, deixo de 

designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 

334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da 

ausência de endereço da parte ré para citação/intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BEE (EXECUTADO)

CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

FABRICIA ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

JEFERSON DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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SENTENÇA Processo: 1001463-23.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI, JOSE CARLOS BEE, JEFERSON 

DEMBOGURSKI, FABRICIA ALVES NOGUEIRA Vistos. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente 

proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT/PA em desfavor de 

CLEVERSON LUIZ DEMBOGURSKI, JOSÉ CARLOS BEE, JEFERSON 

DEMBOGURSKI e FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte exequente firmou acordo 

com os executados CLEVERSON e JOSÉ no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação (Num. 15226669 - Pág. 1/6). Quanto aos 

demais executados, JEFERSON e FABRICIA, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 15284968 - Pág. 1/2). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte e pelos executados CLEVERSON LUIZ 

DEMBOGURSKI e JOSÉ CARLOS BEE, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nesta parte, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. b) Quanto aos demais 

executados, JEFERSON DEMBOGURSKI e FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI, considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, 

eles não foram citados e, consequentemente, não apresentaram 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Quanto ao 

pedido de desistência dos demais executados, condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001851-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SILVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

DINA PERES DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JOAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001851-23.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DINA 

PERES DE JESUS - ME EXECUTADO: VALDOMIRO JOAO Vistos. A parte 

autora alegou equívoco na distribuição do feito, pois pretendia o fazer 

perante o Juizado Especial de Colíder, razão pela qual requer a 

desistência do processo. Entanto, em consulta ao sistema processual 

eletrônico deste Tribunal, verificou-se a existência da ação de execução 

de título extrajudicial de nº 1001852-08.2018.8.11.0009, já em trâmite no 

Juizado Especial de Colíder, a qual tem as mesmas partes, baseia-se nos 

mesmos fatos e possui a mesma causa de pedir do presente feito. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 

330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, 

c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da 

Lei Estadual 7.603/01. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais em razão do cancelamento da distribuição. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000469-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000469-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IRENE 

DE OLIVEIRA, EVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de requerimento 

de expedição de alvará judicial proposto por ALINE IRENE DE OLIVEIRA, 

EVA MARIA DE OLIVEIRA e JOSE MARIA DE OLIVEIRA para o 

levantamento de valores disponíveis em contas do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação do PIS/PASEP do seu 

falecido genitor ROSENO SILVERIO DE OLIVEIRA. Com a inicial vieram os 

documentos juntados no Num. 12165896 - Pág. 1/9, Num. 12165973 - Pág. 

1/3 e Num. 12166080 - Pág. 1/9. Concedida a gratuidade da justiça, 

solicitou-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil informações 

a respeito de eventual saldo positivo em conta do PIS/PASEP e FGTS em 

nome do falecido (Num. 13871180 - Pág. 1/2). Sobreveio resposta positiva 

da Caixa Econômica Federal (Num. 16065802 - Pág. 1/2) e negativa do 

Banco do Brasil (Num. 15006543 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 

666 do Novo Código de Processo Civil e o art. 1º da Lei 6.858/80 assim 

dispõem: “Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 

1980.” “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados 

e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” É justamente a hipótese 

dos autos, na medida em que as partes autoras ALINE IRENE DE 

OLIVEIRA, EVA MARIA DE OLIVEIRA e JOSE MARIA DE OLIVEIRA 

comprovaram sua legitimidade, herdeiros na condição descendentes de 

ROSENO SILVERIO DE OLIVEIRA, falecido aos 20/09/2003 (Num. 

12165896 - Pág. 2), havendo quantia depositada em favor dele em conta 

individual do Fundo de Participação PIS-PASEP junto à Caixa Econômica 

Federal (Num. 16065802 - Pág. 1/2). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de expedição de alvará judicial para 

autorizar as partes autoras a sacar a quantia depositada na Caixa 

Econômica Federal, agência local nº 3456-8, na conta de titularidade de 

ROSENO SILVERIO DE OLIVEIRA, falecido, com fulcro no art. 666 do NCPC 

c.c. o art. 1º da Lei 6.858/80. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Expeça-se alvará 

com validade de 60 (sessenta) dias, dispensada a prestação de contas. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 23 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000661-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000661-59.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no 

Decreto- Lei 911/69, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. 

Aduz a(s) parte(s) autora(s), em síntese, ter a(s) parte(s) requerida(s) 

firmado contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária para 

aquisição do bem descrito na inicial. Porém, afirma estar(em) ela(s) 

inadimplente(s), constituída em mora desde a notificação 

extrajudicial/protesto. A liminar de busca e apreensão do veículo foi 

deferida. A(s) parte(s) requerida(s) foi(ram) citada(s) e o bem apreendido, 

conforme certidão do oficial de justiça. Malgrado a citação da(s) parte(s) 

requerida(s), esta(s) deixou(ram) transcorrer o prazo legal sem efetuar o 

pagamento da integralidade do débito e/ou apresentar contestação (Num. 

10139871 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO O pleito inicial merece 

acolhimento. II.1 - Da questão processual inicial Decreto a revelia da(s) 

parte(s) requerida(s), uma vez que, devidamente citada(s), deixou(ram) 

decorrer o prazo sem apresentação de defesa. II.2 - Do mérito O feito 

versa, unicamente, matéria de direito, de modo que passo ao julgamento 

antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Depreende-se dos autos, que as partes firmaram contrato 

de financiamento, o qual teve como garantia em alienação fiduciária o 

veículo devidamente descrito no petitório inicial. Entanto, a(s) parte(s) 

requerida(s), já de posse do bem alienado, deixou(ram) de pagar as 

prestações do financiamento, acarretando o inadimplemento contratual, 

motivo pelo qual foi(ram) notificado(s) para purgar o débito, nos termos 

exigidos pelo Decreto Lei 911/69. Contudo, a(s) parte(s) requerida(s), 

constituída(s) em mora, quedou(ram)-se inerte(s) diante do chamado 

extrajudicial e, posteriormente, em Juízo, apesar de devidamente citado(s), 

não efetuou(ram) o pagamento das prestações em atraso, nem mesmo 

apresentou(ram) defesa. Assim, comprovada a relação jurídica entre as 

partes e a mora da(s) parte(s) requerida(s), a procedência da ação se 

impõe, eis que cumprido os requisitos do art. 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil pelo autor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e confirmo a liminar, nos termos 

do Decreto-Lei 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Dessa forma, torno sem efeito 

a nomeação e compromisso de fiel depositário. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Condeno a(s) 

parte(s) requerida(s) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado da sentença, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar(em) 

a(s) parte(s) autora(s) autorizada(s) a proceder à transferência do bem a 

terceiros que indicar. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 23 de outubro 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO AUGUSTO (EXECUTADO)

LAERCIO AUGUSTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000034-55.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: LAERCIO AUGUSTO - ME, 

LAERCIO AUGUSTO Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios 

na forma ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, 

devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do 

NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, 

é dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Considerando o decumprimento do acordo 

noticiado na manifestação de Num. 11125144 - Pág. 1/4, bem como a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, RECEBO o cumprimento de sentença com fundamento no art. 

524 do NCPC. Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-a de que, 

caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do NCPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda o oficial de justiça à penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a 

sua avaliação com a lavratura do respectivo auto, intimando-se o 

executado dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge em se 

tratando de bem imóvel, tudo com os correspondentes atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC). Advirta-se a parte executada de 

que, transcorrido o prazo acima concedido para o pagamento voluntário 

da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, “caput”, do NCPC). Caso o 

oficial de justiça não encontre o devedor ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. Defiro os benefícios 

dos §§ 1º e 2º do art. 212 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 23 de outubro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85531 Nr: 2926-90.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DOS ANJOS MOLINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR -Dismobrás Distribuidora de Móveis 

e Eletrodomésti, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, FABIO LUIS DE MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.848, INESSA DE OLIVEIRA TRAVISAN SOPHIA - 

OAB:OAB/MT 6.483

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49678 Nr: 397-40.2009.811.0009

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM, LCFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:8219-B/MS

 Autos nº: 397-40.2009.811.0009.

Código do Apolo: 49678.

Vistos, etc.

1 – Tendo em visto o laudo pericial de investigação de paternidade 

acostado às fls. 141-143, INTIMEM-SE as partes para manifestar pelo que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para manifestar pelo que entender de direito.

3 – Sem prejuízo, cumpra-se o item “6” da decisão de fl. 126.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 22 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 1605-54.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA, IVONETE ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92955 Nr: 1291-06.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1291-06.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92955.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a presença de erro material na decisão de 

sentença de fls. 103/107, visto que constam como parte diversa no 

dispositivo. Assim, chamo o feito à ordem para que onde se lê: “(...) Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento da pensão por morte à 

requerente Elizia Cristina de Almeida Calvi, equivalente a um (01) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo (DER – 

29/10/1999), uma vez que se deu depois de decorrido mais de 30 (trinta) 

dias da data óbito (17/03/1999), a teor do artigo 74, II, da Lei nº 8.213/91, 

devidamente atualizado, respeitando a prescrição quinquenal.

(...)”

LEIA-SE: “(...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento da 

pensão por morte à requerente Isabel da Silva, equivalente a um (01) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo (DER 

– 29/10/1999), uma vez que se deu depois de decorrido mais de 30 (trinta) 

dias da data óbito (17/03/1999), a teor do artigo 74, II, da Lei nº 8.213/91, 

devidamente atualizado, respeitando a prescrição quinquenal.

(...)”

CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 11 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92955 Nr: 1291-06.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento da pensão 

por morte à requerente Elizia Cristina de Almeida Calvi, equivalente a um 

(01) salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo 

(DER – 29/10/1999), (...)CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.Os juros de mora incidem a partir 

da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal 

de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011)(...). Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civi l).  Publ ique-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91456 Nr: 284-76.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Selma da Silva Leal, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da entrada do 

requerimento na via administrativa (16/01/2015, fl. 29), (...)TORNO 

DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de fl. 

38.Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar 

da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao 

mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 
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161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões(...)ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em quinze (15) dias. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º do Código de Processo 

Civil)(...)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 3100-26.2018.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TAUANI DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3100-26.2018.811.0009 – Código nº. 114352

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo formulado por Tauani da Silva 

Cunha, consubstanciado em uma moto Honda Biz 125/ES, 2014/2014, Cor 

Vermelha, Flex, Placa QBB-5546.

Às fls. 10/11, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

Não obstante o presente pedido tenha sido distribuído por dependência ao 

processo código nº. 112551, a requerente não juntou nenhum documento 

que comprovasse a apreensão do veículo nos referidos autos.

 Além disso, da análise do mencionado processo, verifico que não costa 

como material apreendido o bem ora pleiteado nos boletins de ocorrência 

(fls. 04/06 e 40/41) e termo de apreensão (fl. 08).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de restituição formulado por Tauani da 

Silva Cunha, uma vez que tal veículo não se encontra apreendido nos 

autos da ação principal autuada sob o código nº. 112551.

Intime-se.

 Às providências.

 Colíder/MT, 17 de outubro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107960 Nr: 1234-77.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO LORENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.324

 Autos nº. 1234-77.2014.811.0023 – Código nº. 107960

Despacho

Vistos, etc.

1. Quanto ao cálculo de fl. 206 merece reparos, não pela ausência de dias 

a serem remidos conforme sustentou a defesa (fl. 223), eis que sequer 

houve o reconhecimento de tais dias pelo Juízo, mas sim pelo fato de ter 

considerado o dia 12/11/2012 como data do fato e o dia 05/09/2017 como 

início de cumprimento da pena, quando na verdade deveria ter 

considerado o dia 11/11/2012 como data do fato e 14/08/2017 como início 

do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Isso porque, conforme se verifica pela guia de recolhimento de fl. 05 e 

denúncia de fl. 09 a data de ocorrência do fato é 11/11/2012. Já o dia 

14/08/2017 é o dia em que o apenado foi submetido à admonitória, fl. 193, 

ocasião em que se fixou como condição recolhimento noturno, que 

certamente já passaria a ser cumprido naquela data.

Portanto, DETERMINO a confecção de novo cálculo observando-se as 

considerações acima e, ainda, 20 dias de remição pelo trabalho 

desempenhado nos meses de junho e julho de 2017 (fls. 199/200), eis 

que, em consonância com a manifestação das partes (fls. 208/209 e 213), 

declaro-os remidos de sua pena.

2. Sem prejuízo, verifica-se pelo cálculo de fl. 206 que o reeducando faz 

jus a progressão de regime, e considerando que o novo cálculo que será 

confeccionado lhe será ainda mais benéfico, conforme item 1 acima, ante 

o disposto no art. 112, §1º, da LEP, após o cumprimento do item anterior, 

ABRA-SE vista as partes para manifestação a respeito.

3. SOLICITE-SE ao Juízo de conhecimento cópia da certidão de trânsito em 

julgado para ser juntada aos autos conforme requerido pelo parquet às fls. 

208/209, eis que analisando o feito realmente não se constata tal certidão.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 63-94.1995.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 

Silva - OAB:OAB-24836/O, JOÃO OTONIEL DE MATOS - OAB:2.825, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 INTIMAÇÃO do advogado DR. ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA para 

que, no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do 

art. 431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82985 Nr: 3729-10.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON ARANHA, JEORGE ALVES 

ARANHA, JUNIOR BARROS ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO do advogado DR. CLAUDIO LEME ANTONIO para que, no 
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prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 2100-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Autos n. 2100-64.2013.811.0009 – Autos n. 84712

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 289 DETERMINO a intimação pessoal do causídico 

constituído pelo denunciado para que apresente as derradeiras alegações 

no prazo legal.

2. Na eventualidade de nova inércia, INTIME-SE o denunciado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, constitua novo advogado ou 

diga não ter condições de constituir ocasião em que ser-lhe-á nomeada a 

Defensoria Pública, e neste caso deverão os autos ser remetidos a 

referida instituição.

3. Para o caso de o acusado não ser encontrado para intimação pessoal 

INTIME-O por edital. E verificando-se, posteriormente, a inércia, remeta-se 

o feito para Defensoria Pública.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 3742-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 INTIMAÇÃO do advogado DR. GUSTAVO VOLPATO FRANÇA para que, 

no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 2602-08.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR RODRIGUES DA CRUZ, VALDECI CRUZ 

RAMIRO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT- 13171

 Autos n. 2602-08.2010.811.0009 – Autos n. 55164

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que houve a revogação do tema 991 afetado pelo STJ 

para julgamento conforme fl. 790 retome a regular tramitação do feito.

2. Outrossim, analisando os autos tenho que resta apenas a inquirição da 

testemunha Giovane Ribeiro de Souza arrolada em comum pela acusação 

e defesa, a qual não foi encontrada conforme se verifica à fl. 769, e o 

interrogatório do acusado Adair Rodrigues da Cruz, cuja precatória fora 

expedida à fl. 786.

3. Assim, INTIMEM-SE as partes para que digam, no prazo de 5 dias, sobre 

a testemunha não encontrada (Giovane Ribeiro de Souza) e caso insistam 

em sua inquirição deverão apresentar o endereço atualizado. Neste caso, 

DETERMINO desde já a expedição de carta precatória para inquirição, 

caso o endereço seja em outra cidade, ou, sendo nesta urbe, torne-me 

concluso para designar audiência.

Pugnando as partes pela desistência HOMOLOGO-A desde já, sendo 

prescindível nova conclusão para este fim, devendo, neste caso, 

aguardar apenas o retorno da missiva expedida para interrogatório do 

acusado e após abrir-se vista as partes para que se manifestem quanto 

eventuais diligências que pretendem ou do contrário já apresentarem as 

derradeiras alegações.

4. SOLICITEM-SE informações sobre a carta precatória expedida para 

interrogatório do réu (fl. 786).

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85220 Nr: 2618-54.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos n. 2618-54.2013.811.0009 – Código n. 85220

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 527, DETERMINO que se expeça novo ofício de igual 

teor remetendo-o também no gabinete do Juízo supracitado (via malote 

digital), consignando que se trata de processo afeto à meta 2 do CNJ.

Às providências.
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 Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSOS QUE ENTRARÃO EM JULGAMENTO NA TEMPORADA 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLIDER, ESTADO 

DE MATO GROSSO, DESIGNADOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E 

DEZEMBRO DE 2018.

O Dr. Mauricio Alexandre Ribeiro, MMª Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o(a) Digno 

(a) Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seus respectivos advogados, que foi designado os dias 

28/11/2018 às 09h00min e 05/12/2018 às 09h00min para a TEMPORADA 

DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala dos 

processos que entrarão em julgamento nas mencionadas sessões e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Data: 28/11/2018 às 09h00min Código: 2034 - Processos Criminais: 

435-04.1999.811.0009 - Físico

Tipo de Ação: Ação Penal de Competência do Júri->processo 

Comum->processo Criminal

Autor: Ministério Público

RÉU(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

VÍTIMA: CLAUDIO DE SÁ MENESES

Advogados: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO e outros

Data: 05/12/2018 às 09h00min Código: 44116 - Processos Criminais: 

980-93.2007.811.0009 - Físico

Tipo de Ação: Ação Penal de Competência do Júri->processo 

Comum->processo Criminal

Autor: Ministério Público

RÉU(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

VÍTIMA: MOACIR JOSÉ DOS SANTOS

VÍTIMA: IRENE DE OLIVEIRA

Advogados: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO e outros

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MMº Juiz que se expedisse a presente do processo 

que deverá ser julgado na Reunião do Tribunal Popular do Júri, que será 

afixada à Porta do Fórum local, onde funciona este Tribunal. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, aos 

dezenove (19) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito 

(2018). Eu___(Francieli Mocci Gaiardoni) Gestora Judiciária, o digitei e 

assino.

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. 

Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16 Bairro: Setor Leste, Res. 

Everest, Bairro Jardim Vânia Cidade: Colíder-MT Cep:78500000 Fone: (66) 

3541-1285.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103788 Nr: 437-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRERSON ADER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação ao acusado 

Ingrerson Ader de Oliveira nos termos acima avençados e assim 

SUSPENDO o processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado 

deverá comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste 

acima entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, e após torne-me concluso. 2) CONCEDO o 

prazo de cinco dias para que a defesa junte o termo de 

substabelecimento. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 3233-68.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MIGUEL DA SILVA, VALDIR MIGUEL 

DA SILVA, VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B, Joel Bortolassi - OAB:1141-A/MT

 Autos n°. 3233-68.2018.811.0009 – Código n°. 114544

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 04 de abril de 2019, 

às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114547 Nr: 3236-23.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RUIZ FILHO - 

OAB:SP 80.425, WALMIR MICHELETTI - OAB:SP 82.252

 Autos n°. 3236-23.2018.811.0009 – Código n°. 114547

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 02 de abril de 2019, 

às 16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114520 Nr: 3215-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS, ANTONIO 

FRANCISCO DO NASCIMENTO, MARCOS ARNOLD, ORIDES MARTINS, 

SILVIO VAHL, SERGIO SANTANA DA SILVA, SANDRA TEREZINHA 

FRANÇA, PEDRO ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:MT 16.496

 Autos n°. 3215-47.2018.811.0009 – Código n°. 114520

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 04 de abril de 2019, 

às 14h00min.
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3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111541 Nr: 1412-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DONADIA - 

OAB:17248/O

 Autos n°. 1412-29.2018.811.0009 – Código n°. 111541

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime 

previsto no artigo 147, do CP, tendo como indiciado Severino Firmino da 

Silva e como vítima Rosa Gomes da Silva.

À fl. 31, a vítima teria renunciado ao direito de representação, voltando a 

representa-lo à fl. 10/11, renunciando novamente à fl. 53.

Foi designada audiência de retratação para o dia 25/09/2018, tendo a 

vítima se retratado da representação (fls. 72/73).

Em manifestação de fls. 74/75, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do indiciado.

Vieram-me conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

No caso dos autos, tem-se que a suposta vítima revela manifesto 

desinteresse no prosseguimento das investigações para a consecução da 

suposta responsabilidade penal do agente, tendo, inclusive, em audiência 

de retratação (fl. 72/73), se retratado de seu desejo anterior de 

representação do indiciado pelo crime apurado neste feito.

A retratação da ofendida nesta etapa é perfeitamente cabível, porquanto 

ainda não houve oferecimento da denúncia, por força do disposto no 

artigo 25 do CPP.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de SEVERINO FIRMINO DA SILVA, com fundamento no 

artigo 107, inciso VI, do CP.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se a Delegacia de origem, bem como promovam-se as demais 

comunicações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108335 Nr: 3401-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Processo n. 3401-07.2017.811.0009 – Código n. 108335

Despacho.

Vistos, etc.

Ante as informações do ofício de fl. 204, bem como a insistência pela 

defesa na realização do exame de papiloscopia (fl. 208), ENCAMINHE-SE a 

arma e as impressões papilares do acusado conforme requerido pelo 

perito.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010285-81.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada. A impugnação ao cumprimento de 

sentença é intempestiva, conforme se vê da certidão de Num. 13767744 - 

Pág. 1, o que impede o conhecimento das questões nela apresentadas. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao valor penhorado, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo. Após o 

encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

18 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000414-44.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Requerente: Nome: ADRIANO FERREIRA Requerido: Nome: VIVO 

S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requeridas(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 15424811), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Colíder, 

23/10/2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TURINI & TURINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA TEODORO DOS SANTOS SERGIO (REQUERIDO)

REGINALDO RUEDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000304-79.2017.8.11.0009. REQUERENTE: TURINI & TURINI LTDA - ME 

REQUERIDO: SILMARA TEODORO DOS SANTOS SERGIO Vistos. Ante o 
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teor da petição acostada pela parte requerida, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como 

requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Colíder, 23 de outubro de 

2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO CHAVES FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001098-03.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JHUAN MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Trata-se de ação 

de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor 

da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente pleiteou a 

realização de atualização do débito por este Juízo e, inexistindo diferença 

quanto ao valor depositado, a extinção do feito. Entanto, indefiro o pleito 

de atualização do débito, tendo em vista que a parte exequente possui 

advogado constituído, cabendo a este a atualização do débito caso 

entenda necessário, nos termos do art. 524, “caput”, do NCPC. Ante o 

exposto, considerando o pagamento voluntário do débito, em 

conformidade com o cálculo discriminado do débito acostado pela parte 

executada (Num. 15170961 - Pág. 1 e Num. 15170964 - Pág. 1), declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 23 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATORONGET METUKTIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001341-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARILENE MARIA DE JESUS 

ALMEIDA REQUERIDO: ATORONGET METUKTIRE Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada e intimada (Num. 14784077 - Pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por MARILENE MARIA DE JESUS ALMEIDA em 

desfavor de ATORONGET METUKTIRE, todos devidamente qualificados. A 

parte autora argumenta que a parte ré encontra-se inadimplente no valor 

de R$ 1.931,90 (um mil, novecentos e trinta e um reais e noventa 

centavos), em razão de dívida originada do contrato de locação celebrado 

entre as partes. A inicial veio acompanhada do contrato de locação e de 

faturas de água e energia, o que comprova o pleito da parte autora. Com 

isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos disponíveis, 

aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima 

de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora e não contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, 

na autorização do art. 344 do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.931,90 

(um mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos) em favor da 

parte reclamante com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma 

do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remeta-se o feito ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 23 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 75/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a necessidade de readequar o quadro de servidores 

desta Comarca.

RESOLVE:

 revogar a Portaria nº 039/2018-CA, que designou o servidor NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD, matrícula 32707, Analista Judiciário, para o exercício 

da função de confiança de Gestor Judiciário, da 2ª Vara da Comarca, com 

efeitos a partir de 25/10/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 76/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a necessidade de readequar o quadro de servidores 

desta Comarca.

RESOLVE:

 designar a servidora RAQUEL ALMEIDA GONZALEZ, matrícula 9886, 

técnica judiciária, para o exercício da função de confiança de Gestora 

Judiciária substituta, da Segunda Vara desta Comarca, a partir da 

publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 22 de Outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO LADISLAU BATISTA (ADVOGADO(A))

FLORENCIA FUCHS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR SARAN (RÉU)

GILDO ELIAS MARIAN (RÉU)

HELIO ADRIANO MAROSTICA (RÉU)

AMILTON ARISTEU DOMINGUES (RÉU)

DORIVALDO CARDOSO (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN (RÉU)
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Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001115-88.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS, FLORENCIA FUCHS DOS 

SANTOS RÉU: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, 

HELIO ADRIANO MAROSTICA, GILDO ELIAS MARIAN, DORIVALDO 

CARDOSO, AMILTON ARISTEU DOMINGUES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA DE BEM IMÓVEL COM 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIARIO proposta por 

JULIANO RODRIGO DOS SANTOS e FLORÊNCIA FUCHS DOS SANTOS em 

desfavor de OSMAR SARA E OUTROS. Alega o autor que a presente 

ação possui dependência com os processos de códigos 67846, 90706 e 

96552, em tramite nessa Vara, vez que utilizam nos autos mencionados os 

documentos fraudados que constituem os motivos da presente demanda. 

Decido. Analisando as alegações da parte autora se percebe que o 

processo nesta comarca ainda tramita em meio físico, sendo que o 

presente incidente deveria ter sido distribuído por meio do PEA conforme 

determina o artigo 13 da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP 03/2018 abaixo transcrita: 

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: Assim sendo, determino o arquivamento do feito com a 

devida intimação da parte autora para que, caso queira, cumpra o disposto 

no parágrafo 2º do referido artigo. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física. P. I. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001137-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (REQUERENTE)

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

INEZ MARIA WESCHENFELDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001137-49.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER, INEZ MARIA 

WESCHENFELDER Vistos. Colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELI AUGUSTA BERGER DE FREITAS (AUTOR(A))

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(RÉU)

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA (RÉU)

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

MARIO PAES LANDIM (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000876-84.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA RÉU: ASSOCIACAO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI, 

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA 

IX, AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA Vistos. ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX, se 

manifestam pela ausência de interesse na audiência de conciliação. 

Agropecuária Bekafarm Ltda apresenta contestação na qual informa a 

ausência de interesse na audiência de conciliação. A parte autora requer 

dilação de prazo até o dia 26/10/2018 para deposito dos contratos em 

originais em cartório, tendo em vista que encontra-se na residência de seu 

genitor na cidade de Mirassol D’Oeste. Decido. Cumpra-se a decisão de ID 

15655354 que determinou a suspensão da imissão na posse. 

Considerando a manifestação dos réus, cancelo a audiência de 

conciliação designada. Defiro o pedido de dilação de prazo solicitado pela 

parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000641-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. H. (AUTOR(A))

G. B. R. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

nos autos no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000996-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER (ADVOGADO(A))

PAULO GILBERTO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24929 Nr: 2285-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO ALBINO THOMAZI, IRMA THOMAZI, GILIANE 

VAZ RAIZER THOMAZI, RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, JOÃO 

JORGE SAAD, MARIA HELENA DE BARROS SAAD, RICARDO DE BARROS 

SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VERTORELLO 

SPERAFICO - OAB:26.090, MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - 
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OAB:OAB/MT 17.348, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE BORGES - 

OAB:4807 B

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão feita pelo requerido. Assim sendo, 

determino a intimação da parte requerida para apresentar o endereço dos 

demais requeridos no prazo de 10 dias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72858 Nr: 277-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AVALLONE, IDA FESTA 

AVALLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 6808-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAELE CASARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 3564-41.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESEUX TRANSPORTE LTDA, ZENI ANTONIO 

LESEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para manifestar 

nos autos, conforme decisão de Ref: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121258 Nr: 2600-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S COMÉRCIO DE MÓVEIS INTERIORES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117874 Nr: 1091-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado de citação, conforme juntada de Ref: 19, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30553 Nr: 1682-54.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANE KELLER ANDRADE, DALTER CLÉSSER KELLER 

ANDRADE, IRENE DE LURDES KELLER ANDRADE, ALKA, DKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE ROSAS GARCEZ 

BONIFÁCIO DE MELO DIAS - OAB:2353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença com obrigação de pagar e 

obrigação de fazer (implantar pensão) em que o ente público já foi intimado 

pessoalmente, fls. 268, verso e se manifestou às fls. 269, porém não 

consta nos autos que o Estado de Mato Grosso já esteja cumprindo com 

sua obrigação de fazer.

Desta forma, determino que seja oficiado ao Estado de Mato Grosso, por 

meio do Senhor Governador do Estado, determinando a implantação da 

pensão em favor de Ana Laura Keller Andrade até que ela complete 25 

anos de idade em 25/04/2020.

 Tal ofício deve ser instruído com cópia da certidão de nascimento (fls. 

33), cópia do acórdão (fls. 235/242), certidão de trânsito em julgado (fls. 

245) e ainda os cálculos relativos ao pensionamento (fls. 257) e ainda com 

a petição de fls. 247/250.

 Por fim tal ofício deve constar que 70% será pago à beneficiária e 30% 

será paga à patrona, conforme contrato juntado nos autos.

 Fixo ainda prazo de 30 dias para pagamento da pensão, a contar do 

recebimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

 Juntada a informação acerca da conta, expeça-se o referido ofício.

 Reitero ainda a ordem para expedição do precatório (fls. 270).

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32381 Nr: 569-31.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Determino o apensamento do presente feito à execução de código 21953.

 P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2502 Nr: 1204-51.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AFONSO 

DONIZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, JAIME LUIZ SIMON - OAB:MT 4821, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação (fls. 134) sendo que às fls. 135 consta o termo de quitação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121533 Nr: 2716-49.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G DA SILVA - TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29733 Nr: 733-30.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277/SP

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 958 que informa que o cumprimento 

provisório de sentença no feito de código 116433, no qual as partes já 

teriam inclusive firmado acordo, determino o arquivamento dos presentes 

autos.

P. I.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105127 Nr: 3148-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA SOBRINHO, ROBERTO 

CARLOS DIAS SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado de citação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1932 Nr: 1128-37.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E. DE ALMEIDA - ME, PEDRO ERISTEU DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação do executado ou o decurso do prazo de 30 

dias solicitado na audiência de conciliação, cuja ata se encontra às fls. 

205 dos autos.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 5277-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

REJANE DEOBALD CORREA, MAURO ANTONIO CORREA, DEISE PATRICIA 

DEOBALD RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110622 Nr: 5551-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. TRENTO & CIA LTDA EPP, MARCELA 

RIBEIRO CAMPOS TRENTO, LEOCY TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que os executados não foram 

citados, razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1623-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 247, alegando que houve 

omissão na referida decisão, haja vista que a mesma deixou de se 

pronunciar acerca das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou 

de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

“Com fulcro no art. 85, §1º do Código do Processo Civil condeno o 

executado ao pagamento das custas, os quais arbitro em 10% do valor da 

causa.”

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77206 Nr: 2068-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105120 Nr: 3143-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, JOICE 

DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249, Sandro Ricardo Salonski Martins - OAB:1084/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 2899-25.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEIXO DA SILVA ME, PAULO ALEIXO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2501 Nr: 1203-66.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MAGGI LTDA, JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, CARLOS EDUARDO GOMES - OAB:70642, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B

 Vistos.

Ciente da distribuição da carta precatória informada às fls. 762.

Aguarde-se o resultado da referida precatória.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 2288-87.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA FÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, JOSÉ MARIO SECCO - OAB:724, LEANDRO 

MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO

 Vistos.

Considerando o desprovimento do agravo de instrumento, intime-se o 

exequente para que solicite o que entender pertinente.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24748 Nr: 2145-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte provou que fez buscas de bens do executado, 

defiro as solicitações de fls. 193.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de veículos 

porventura existentes em nome do devedor por meio do sistema Renajud e 

também a consulta do INFOJUD.

Após, o cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente 

para que indique o endereço para expedição do mandado de penhora e 

avaliação.

 Intime-se a parte para que tenha ciência do resultado das buscas. 

Consigno que deve ser cumprido o disposto no artigo 477 da CNGC.

Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.

(...)

 § 2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 437 de 904



EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Vistos.

Intime-se o exequente para que em 10 dias se manifeste acerca da 

petição de fls. 339, do executado Confiança Companhia de Seguros – Em 

Liquidação extrajudicial.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1926-17.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Sentença. (...) Decido. (...) Ante ao exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para 

desclassificar a conduta e condenar o réu MARCOS JOSE PES, na 

infração do artigo 129, § 1º, II do Código Penal. Passo a dosar a pena. 

Circunstâncias judiciais do fato. A pena prevista para o delito de lesão 

corporal de natureza grave é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, 

sendo que a fixo a pena base em 1 ano e 6 meses, tendo em vista sua 

culpabilidade e sua personalidade agressiva, conforme depoimento da 

vitima às fls. 89. Circunstancias atenuantes e agravantes Não há 

atenuantes nem agravantes. Causas de aumento e diminuição de pena 

Não há causas de diminuição de pena. Incide no caso em tela a causa de 

aumento prevista no parágrafo 10º do artigo 129, razão pela qual a pena 

definitiva fica sendo de 02 (dois) anos de reclusão. Pena de multa Deixo 

de fixar a pena de multa, pois o delito em questão não possibilita a 

aplicação de multa. Pena Definitiva Desta forma, finalizadas as operações 

relativas ao estabelecimento da pena do acusado, temos como medida 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime a condenação do réu 

MARCOS JOSE PES ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente aberto (artigo 33 do CP). 

Da Substituição da Pena Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 

que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos. 

Entretanto o crime foi cometido com violência à pessoa, e desta forma o 

benefício da substituição, conforme dispõe o inciso I do referido 

dispositivo legal, não pode ser aplicado. P. I. Ciência ao MPE. Após o 

trânsito em julgado, autos conclusos para apreciação da prescrição 

retroativa vez que a pena dosada totalizou 2 anos e entre o recebimento 

da denúncia até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conforme 

artigo 109, V do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 1264-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos. (...) Decido. Há indícios suficientes de autoria, vez que o animus 

necandi do acusado é atestado por todo o conjunto probatório colhido nos 

autos, especialmente no inquérito policial e depoimentos tomados em juízo, 

em especial a declaração da vítima e das testemunhas presenciais do 

fato. Sendo assim, tenho como presente nos autos os indícios de autoria 

suficientes para pronunciar o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento 

perante o Tribunal do Júri, tendo em vista que o acusado confirma que 

desferiu o golpe contra a vítima, conforme interrogatório de fl. 151. A 

materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos 

prestados e exame pericial. O MPE em sua alegação final pugnou pelo 

reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Em que pese não há 

qualquer qualificadora capitulada na denúncia, é nítido que o antecessor 

do representante do Ministério público não entendeu ser o caso de 

futilidade, o mesmo entendimento que carrega esse juízo, uma vez que 

analisando os autos verifica-se que houve provocações mutuas, tanto da 

vítima quanto do acusado, desencadeando então em uma discussão, 

confirmada por ambos nos autos, no mesmo sentido a jurisprudência não 

entende ser caso de futilidade: (...) Ademais, o argumento utilizado pelo 

MPE para que a qualificadora fosse reconhecida (fl. 178-V) sequer foi 

descrita na denúncia, se tal fosse aceita estaria confrontando o art. 41 do 

CPP, desta feita não cabe ao MPE inovar nesta fase processual. Diante do 

exposto, PRONUNCIO ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO, 

qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o 

Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, “caput” c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. P. I. Intime-se o acusado, 

pessoalmente e por meio de seu patrono, acerca desta decisão. Ciência 

ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105866 Nr: 3502-30.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 2761-39.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA, IPC - 

INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO 

VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, VANILZE LEMES DA 

SILVA - OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 Vistos. (...) Decido. (...) Nos termos do Decreto-Lei 3365/1941, não cabe 

ao magistrado analisar o mérito da utilidade pública conforme já dito 

anteriormente conforme inteligência do artigo 20 do referido decreto. (...) O 

decreto lei é claro ao dizer que o presente processo só se presta a 

discutir o valor da indenização, sendo que o valor devido será apurado 

por meio do competente laudo pericial. O laudo pericial aponta (fls. 1426) 

que o justo valor da indenização referente à desapropriação de 15h 

alcança o valor de R$ 108.613,55. Desta forma, homologado o laudo, 

tenho como sendo o justo preço para indenizar o imóvel do requerido é o 

valor total de R$ 108.613,55 em data de 31 de maio de 2018 para o total 

dos 15h. Isso posto, sendo a indenização maior que a oferta, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para desapropriar o 

imóvel descrito na inicial em favor do autor, nos termos do Decreto 

16/04/2008, publicado no diário oficial da União no dia 17/04/2008. 

Condeno os expropriantes a indenizarem o expropriado na quantia R$ 

108.613,55 devidamente atualizada desde o dia 31 de maio de 2018 

deduzida a quantia oferecida inicialmente e já depositada, juros 

compensatórios de 0,5% ao mês, contados da imissão na posse (Súmula 

69 do STJ), juros moratórios de 0,5% ao mês a contar do trânsito em 

julgado (Súmulas 12, 70 e 102 do STJ). Condeno o expropriante, ainda, no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da diferença entre a indenização e a oferta, 

incluindo-se no cálculo as parcelas relativas aos juros compensatórios e 

moratórios, devidamente corrigidas (Súmulas 131 e 141 do STJ). Deve o 
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expropriante seguir o disposto no artigo 33 e o expropriado o constante no 

artigo 34, ambos do decreto-lei 3365/1941. P. I. Considerando a 

manifestação de fls. 1022/1025, determino que os autos sejam remetidos 

ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2164-94.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VICENTE DE SOUZA, JOÃO 

BATISTA RIELLI VICTORELLI, GERALDO HENRIQUE RIELLI VICTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:OAB/PR 19757, CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - 

OAB:18876/O, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:OAB/PR 44933

 Vistos. (...) Atente-se o perito nomeado para o disposto no artigo § 2o do 

artigo 465 do CPC: § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Após a 

manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º e 

3º do artigo465 do CPC. § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. § 3º As partes serão 

intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, 

intimando-se as partes para os fins do art. 95. (...) Art. 95. Cada parte 

adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes. Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia bem como para seguir os 

ditames do art. 473. Com a designação de data para a perícia e a 

indicação dos honorários, INTIMEM-SE novamente as partes. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pela expert: 1) qual o 

valor da área a ser desapropriada? 2) na data da confecção do laudo, 

qual a diferença entre o valor apurado pela área e o valor depositado em 

juízo (devidamente atualizado)? Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 3342-39.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ELIO 

ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO, 

MONICA APOLINARIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO os Embargados para manifestar nos 

autos acerca da petição de Ref: 64, coforme despacho de Ref: 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3027-94.2005.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIQUINHO BOSSELANO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN, OSWALDO ARANHA 

MARQUES, MARLENE OLIVEIRA MARQUES, EPAMINONDAS RAMOS 

BADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DI REZENDE 

BERNARDES - OAB:18396, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, 

GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT, LIZZA 

BETHONICO ARAGÃO - OAB:77574 OAB/MG, ORLANDO ARAGÃO 

NETO - OAB:16189 OAB/MG, THALES MARCELO MAGALHÃES PIRONI 

- OAB:90618 OAB/MG

 Vistos. (...) Decido. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. 

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não estão 

presentes nenhuma das situações previstas na norma processual: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Assim, verifica-se que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida. Saliento 

que em relação à tese de imprescritibilidade, lembro que a prescrição 

aquisitiva pode ser alegada como matéria de defesa nos termos da súmula 

237 do STF (O usucapião pode ser arguido em defesa). O que faz com 

que esse julgador entenda que nem toda ação por nulidade é 

imprescritível. Assim sendo, acredito que não tem o menor cabimento 

continuar com essa ação, vez que ela foi proposta mais de 20 anos 

depois da violação do direito, assim sendo mantenho o reconhecimento da 

prescrição. A segurança jurídica é um princípio constitucional que deve 

reger qualquer decisão judicial e tenho que continuar com o presente 

processo é ignorar o referido mandamento constitucional. Por fim, ressalto 

que não cabe em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em 

efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda. (...) Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisado 

alguma questão que alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve 

lançar mãos de outros meios processuais para tentar corrigir o vício 

apontado na sentença. O que se percebe, é que o embargante pretende 

que seja reapreciada a questão e consequentemente proferida nova 

decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração. 

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 2933-05.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS, BIAS 

DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSEMARI 

MONTEIRO PIRES, JOSE SERAFIM DA SILVA, IZAIR FERREIRA GOMES, 

SELMA CARLA DE SOUZA, VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO - 

OAB:142785 , DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - 

OAB:25397, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - OAB:2932-B, IVO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, cite-se a companheira de Uelton Dione Domingos de 

Oliveira no endereço informado às fls. 408.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 3384-30.2012.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO AULLICE DE PEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 145 que afirma que inexistem 

valores depositados na conta vinculada aos presentes autos, e tendo em 

vista a ausência e manifestações da partes, determino a remessa do feito 

ao arquivo caso nada mais seja solicitado.

P. I.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2129-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B 

MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o valor penhorado às fls. 62 sejam restituídos a Sudenir 

Freitas Silva. Considerando que foi a autarquia quem apresentou o 

referido nome na equivocada petição de fls. 59, que induziu este juízo a 

erro, determino a intimação do ente público para que informe nos autos em 

qual conta corrente o valor indevidamente penhorado deve ser restituído.

 Em relação ao pedido de inclusão de Pedro Luiz Sussai no polo passivo 

da presente execução, indefiro neste momento, afinal o mero 

inadimplemento não torna o responsável da empresa devedor do crédito 

em execução, afinal até o presente momento ainda não se verifica 

presente as condições do artigo 135 do CTN.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 

a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

Por fim, o juízo se encontra ciente do valor atualizado do crédito.

 Autos ao exequente para que apresente bens passíveis de penhora em 

15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Determino a remessa do feito ao exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39287 Nr: 302-88.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos. (...) Decido. (...) Ademais, conforme dito nas alegações finais da 

requerida (fls. 284) os recursos seriam utilizados para a aquisição de 01 

ou 02 ônibus escolares para melhor atender o município, ou seja, in tese a 

requerida ainda poderia aplicar a receita prevista em lei que regulamenta o 

uso do FUNDEB. Deve ser considerado que nos anos anteriores a 

aplicação da verba foi adequada, de forma que é razoável deduzir que tal 

norma seria corretamente utilizada no ano de 2010 caso não tivesse 

deixado o cargo antes do final do ano. Enfim, nem todo erro se traduz em 

improbidade e o gestor inábil deve ser punido pelo voto do eleitor e não 

pelo poder judiciário. Improbidade pressupõe má-fé e desonestidade, 

conforme dispõe toda a teoria do direito administrativo que leciona sobre a 

moralidade administrativa, sendo que tal pressuposto não foi provado nos 

autos pela parte autora. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após as anotações e 

baixas de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1045-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação (fls. 430/431).

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20251 Nr: 1406-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, MAGRÍCOLA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - OAB:MT/4855

 Vistos.

1 — LUIZ MARIANO BRIDI, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 397, alegando que houve 

contradição, uma vez que o embargante não tem como precisar o valor 

dos bens nomeados a penhora. Afirma que a penhora deve ser reduzida 

apenas após a realização da avaliação, nos termos do artigo 874 do CPC.

Decido.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, nego provimento ao recurso, tendo em vista que não há de se 

falar em contradição na decisão embargada.

Em que pese o embargante não ter conhecimento do valor dos bens 

nomeados a penhora, verifica-se que os aludidos são imóveis rurais de 

grande extensão, vez que ultrapassam a quantia de 1.000 ha.

Dessa forma, não tem logica o exequente pleitear a penhora de três 

imóveis rurais, que juntos perfazem aproximadamente 3.700 ha, para 

adimplir uma divida no montante de R$ 86.000,00.

Por obvio que o valor de apenas um dos bens apresentados é o suficiente 

para adimplir o valor executado nos presentes autos.

Entendo que o disposto no artigo 874 do CPC se refere aos casos em que 

o excesso de penhora não seja tão evidente, o que justifica a redução da 

penhora somente em momento posterior a avaliação.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

2 — Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Nova 

Mutum/MT para que seja realizada a penhora e avaliação do bem indicado, 

sendo que deverá ser lavrado o deido termo conforme determinam os 
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artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil.

Devendo ser intimado o executado nos termos do artigo 841 e seguintes 

do CPC e, posteriormente, designado data para hasta pública.

3 — Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2747-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL DA SILVA MARQUES, ALEXANDRE 

SCARPAZZA DA SILVA, ANDRE LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito impulsiono o 

presente feito intimando as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, com relação ao valor remanescente de R$ 6.486,72, 

depositado na conta única e vinculado a este feito, valor este depositado 

pelo exequente em 04 (quatro) parcelas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade em que os excipientes, 

Lauro Dirings e Iraci Maria Dirings, alegam que a penhora recaiu sob bem 

de família. Intimado o excepto impugnou a exceção apresentada. (...) 

Diante do exposto REJEITO a presente exceção de pré-executividade. P. I. 

Preclusa essa decisão, autos conclusos para designação de leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERNANDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cláudio Jassaniker 

Júnior - OAB:21.087/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O, 

NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD e no RENAJUD, pois a parte 

interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza as buscas por conta própria, depois informa ao juízo o 

que foi encontrado para que seja determinada a indisponibilização do 

imóvel ou a respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 586-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/MT 24445-S, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 Não há nos autos sequer uma única certidão do cartório de registro de 

imóveis apontando que o executado tenha bens imóveis em seu nome.

 Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou do 

veículo.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS CESAR 

FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte requer penhora on 

line no valor de R$ 67.006,47 que estariam vinculados aos presentes 
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autos.

 Pois bem, antes de determinar o levantamento de tais valores, por cautela, 

determino que a gestora judicial certifique acerca de quanto se encontra 

depositado nos presentes autos, juntando ainda o extrato da conta única.

A fim de que seja realizado o levantamento do RENAJUD, determino que a 

parte aponte nos autos em qual página se encontra tal restrição a fim de 

que ela seja removida.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16866 Nr: 1869-04.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LIMA FERNANDES, PEDRO RONNY 

ARGERIM, SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA, OSCAR LUIZ CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MS 6.742, LUCIANA DA CRUZ SILVA - OAB:OAB/MS 

11.103, OSVALDO FONSECA BROCA - OAB:8441-A, PEDRO RONNY 

ARGERI - OAB:4.883/MS, Ruy Ottoni Rondon Junior - OAB:OAB/MS 

5637

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 863, aguarde-se os autos em cartório até 

que um Defensor Público volte a atuar na comarca, para que então 

apresente as alegações finais do requerido Walter Lima Fernandes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38116 Nr: 2814-78.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Vistos.

Considerando que o perito nomeado pelo juízo “adequou o resultado no 

laudo pericial, de acordo como que foi exposto pela parte” (fls. 492, 

verso), determino a intimação do perito para que se manifeste acerca da 

impugnação de fls. 496 e do respectivo parecer técnico, no prazo de 15 

dias.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36343 Nr: 1040-13.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA HELENA LOPES DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o benefício previdenciário seja implementado em favor da 

parte autora por meio do sistema JusConvênios, informado por meio do 

ofício circular 294/2018-CGJ.

 Tendo em vista o item “c” do acordo de fls. 110, homologado às fls. 

112/113, determino a expedição do RPV.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 719-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON GOMES DE MELO, ADILSON MENDES 

SOARES, JOACIR MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - 

OAB:RO/243, CRISTOVAM COELHO CANEIRO - OAB:RO/115, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Vistos. (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

combinado com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, reconheço a 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos réus ELSON GOMES DE MELO e JOACIR 

MARASCA, qualificados nos autos, em razão do advento da prescrição 

punitiva do Estado e acolho o pedido do Ministério Público para absolver 

ADILSON MENDES SOARES. Transitada em julgado a presente decisão, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

Comodoro/MT, 22 de outubro de 2018. Transitada em julgado a decisão, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 3848-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOHR, MARLI RAMOS DOS 

SANTOS, LEILA AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, ANA BABKA - OAB:16925-A, ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, JOÃO BATISTA PEREIRA - OAB:20.402-E/MT

 ...a contestação apresentada por Leila Aguetoni aponta para o juízo três 

considerações importantes que podem ser conhecidas de ofício: valor da 

causa, preliminar de ausência de interesse e preliminar de litispendência. 

Em relação ao valor da causa, desde já determino que os autores corrijam 

o valor da causa, tendo por base o valor econômico do bem e recolham as 

devidas custas no prazo de 15 dias. Em cumprimento ao artigo 10 do CPC, 

intimem-se os autores/opoentes para que se manifestem acerca da 

alegada ausência de interesse e eventual litispendência, também no prazo 

de 15 dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos autores, 

autos conclusos. P. I. Comodoro/MT, 21 de outubro de 2018.Marcelo 

Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 573-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BARROS TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 
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OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de revisão contratual, cuja sentença (fls. 221/253) julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido 

em honorários sucumbenciais.

Às folhas 364 a parte autora requereu prova pericial para liquidação da 

sentença, sendo que esta foi efetuada às folhas 440/459, apurando-se o 

valor de R$9.795,70 a ser pago ao banco-requerido.

Nesse contexto, foi requerido pelo causídico da Requerente o 

cumprimento de sentença (fls. 368/373), visando o adimplemento de 

R$5.177,72 a título de honorários sucumbenciais.

Em seguida foi realizada penhora online em favor da perita (fls. 383/388) e 

do exequente (fls. 392).

O banco-requerido impugnou a execução às folhas 397/435.

1 - Tendo em vista que o feito prosseguiu somente em relação à liquidação 

da sentença, certifique-se o gestor acerca da (I) tempestividade da 

impugnação à execução, bem como (II) a intimação do exequente para se 

manifestar em relação à impugnação dos cálculos.

Em sendo constatada a inércia da parte exequente, será admitido como 

exequendo o valor incontroverso.

2 – No tocante à perícia contábil, foi constatado o valor devido pela parte 

autora ao banco-requerido, sendo necessária sua intimação para 

pagamento.

3 – Em relação ao pedido de fls.502, esclareça o banco-requerido de 

quais contas requer o desbloqueio, apontando inclusive a paginação dos 

autos em que o fato ocorreu.

Saliente-se ainda que, em relação à liquidação, a perita informou no último 

parágrafo das folhas 499 que não foram localizados comprovantes de 

depósito nos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123773 Nr: 3635-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 3716-94.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS DANTAS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647

 Vistos.

Tendo em vista o acordo celebrado pelas partes juntado aos autos (fls. 

289/290), homologo por sentença, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 176-04.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSE PEIXOTO 

VELOZO - OAB:OAB/RJ 109.231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719-MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de constatação, penhora e 

avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37405 Nr: 2104-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EIDINALVA SILVEIRA MORADOR - OAB:51168/PR, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

Trata-se de pedido de baixa da restrição realizada por meio do sistema 

RENAJUD tendo em vista que o veículo trazido aos autos não pertence 

mais ao executado, em que pese ainda encontrar-se em seu nome.

 Posto isto, DEFIRO a baixa da restrição junto ao RENAJUD no que tange 

ao veículo supracitado.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35754 Nr: 446-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Intime-se, via DJE, a parte ré para que se manifeste sobre o que entender 

pertinente no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 1484-80.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6199 Nr: 176-87.2002.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EKR, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202/MT

 Vistos.

EULLER KELIL RAMOS e EUDITHE DE ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, 

interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 477/478, 

alegando que houve omissão na referida decisão, haja vista que a mesma 

deixou de se pronunciar acerca da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou 

de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

“Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.”

Considerando a concessão do benefício da justiça gratuita, fica suspensa 

a condenação em custas e honorários advocatícios.

Ciência o MPE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11149 Nr: 1242-68.2003.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR, 

AIRTON LAZARO DE SOUZA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - 

OAB:6757-B MT

 Vistos.

Considerando o transito em julgado, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 856-96.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAVLAK ZUCATTO, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 312.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15636 Nr: 795-12.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES, REINOLDO SUARADE 

VIRICATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 Vistos.

Defiro o pedido de depoimento pessoal dos réus e prova testemunhal e 

determino a expedição de carta precatória, conforme solicitado, nos 

seguintes termos:

1) Depoimento pessoal da parte ré:

José Fernandes, residente e domiciliado na Rua Presidente Kenedy, nº 

2018, Centro, Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-000.

2) Depoimento pessoal da parte ré:

 Reinoldo Suarada Viricate, residente e domiciliado na Chácara Recreio, 

Rondonópolis/MT.

3) Oitiva da testemunha:

 Claudionor Alves da Cruz, residente e domiciliado na Rua I, quadra 09, lote 

07, Jardim Paula 1, Várzea Grande/MT.

P. I. Cumpra-se conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 573-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BARROS TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para pagar o débito 

conforme cálculos/perícia de fls. 440/459, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001067-32.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

FERNANDES FERREIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. A parte autora peticionou pela reconsideração da decisão que 

determinou a emenda a inicial argumentando que além dos documentos do 

ano 2018, o autor apresentou uma série de documentos médicos de anos 

anteriores demonstrando que seu diagnostico já data dos anos de 2013 e 

2014. Passo a análise dos documentos mencionados pelo ator: · 15653267 

datado de 19/07/2013: não consta anotação de eventual incapacidade; · 

15653277 datado de 14/11/2014: não consta anotação de eventual 

incapacidade, sendo que há a observação da necessidade de outros 

dados do paciente a ser auferido pelo medico solicitante; · 15653281 

datado de 20/07/2013: não consta anotação de eventual incapacidade; · 

15653543 datado de 16/07/2013: não consta anotação de eventual 

incapacidade, sendo que há a conclusão pela Discopatia degenerativa 
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L5-S1 com abaulamento posterior desse disco, posterolateral esquerdo; · 

15653545 datado de 27/05/2010: não consta anotação de eventual 

incapacidade; · 15653548 datado de 18/11/2014: não consta anotação de 

eventual incapacidade. Em que pese os documentos mencionados, bem 

como os acostados no ID n. 15653543 (datado de 16/07/2013) e 15653545 

(datado de 27/05/2010), retratam o diagnóstico que consta no exame 

atualizado isso não quer dizer que o autor estava incapacitado naquele 

momento, informação esta que não consta em qualquer dos documentos. 

Ora, normal a patologia evoluir e consequentemente sobrevir a 

incapacidade da parte, assim mantenho a decisão que determinou a 

emenda da inicial. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000850-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000850-86.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

CHARLENE PNEUS LTDA RÉU: WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO Vistos. 

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de que seja localizado o endereço da parte ré. Deve ser consignado 

que a parte autora apenas alega que suas buscas restaram infrutíferas, 

porém, nada prova nos autos. TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70067015115 RS (TJ-RS) Data de publicação: 25/01/2016 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. 

CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 

Cabível a requisição judicial de informações acerca da localização da 

parte ré, mas antes deve haver a demonstração de exaurimento pela parte 

autora os meios ordinários de localização da parte adversa. No presente 

caso, inexiste demonstração de busca prévia pelo Banco do endereço 

citatório da parte adversa, tendo postulado, logo após a juntada de 

certidão negativa do oficial de justiça, a busca junto aos órgãos públicos. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067015115, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 21/01/2016). 

Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara Cível Diário da Justiça do dia 

25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo Posto isto, INDEFIRO o pedido de 

requisição de informações, afinal tal dever cabe à parte. Ressalto que 

ainda não foi tentada a citação por meio de oficial de justiça. P. I. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença. Vistos. Trata-se de Ação de Interdição proposta perante este 

Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES, em benefício de sua filha 

SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Foi deferida a antecipação da 

tutela, nomeando a autora como curadora da requerida. Realizou-se 

audiência, ocasião em que foi ouvida a parte autora. Foi realizado estudo 

psicossocial por duas ocasiões (fls. 69/74 e 78/80). O autor não 

apresentou alegações finais, tendo em vista a ausência notória da 

Defensoria Pública na Comarca. O Ministério Público requereu o julgamento 

antecipado da lide, para a decretação da interdição da requerida 

SEBASTIANA XIMENES GOMES. Decido. Cuida-se de Ação de Interdição 

proposta perante este Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES, em 

benefício de sua filha SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No caso dos autos tenho que a nomeação de 

curador provisória irá afrontar a razoável duração do processo e ainda irá 

onerar o estado desnecessariamente vez que o Ministério Público se 

encontra acompanhando todo o feito. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE 

INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. 

REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. 

JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 

557 do CPC fica superada pelo julgamento colegiado do agravo regimental 

interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes. 2. A 

designação de curador especial tem por pressuposto a presença do 

conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 3. No 

procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age 

em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, 

resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de 

curador especial. 4. A atuação do Ministério Público como defensor do 

interditando, nos casos em que não é o autor da ação, decorre da lei 

(CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em defesa de direitos 

individuais indisponíveis, função compatível com as suas funções 

institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1099458/PR, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 10/12/2014). Em que pese a alteração da norma 

processual civil, tenho que não existirá nenhum prejuízo ao interditado, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. A Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por intermédio 

do Decreto Legislativo n. 186/2008 que lhe deu status de emenda 

constitucional, a teor do art. 5º da Constituição Federal. Em seguida 

promulgou-se o Decreto n. 6.949/2009. Artigo 12 - Reconhecimento igual 

perante a lei

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o 

direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência 

gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas em todos os aspectos da vida. 3. Os Estados Partes tomarão 

medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência 

ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. 4. Os 

Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício 

da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para 

prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos 

humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 

exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as 

preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 

influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias 

da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam 

submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário 

competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão 

proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e 

interesses da pessoa.

 5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as 

medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com 

deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as 

próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, 

hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as 

pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus 

bens. O n. 2 do dispositivo trata da capacidade de gozo e não da 

capacidade de exercício, se referindo a titularidades de direito e não ao 

exercício pessoal. Ora, as pessoas com deficiência são aptas à 

titularidade de situações jurídicas, podendo receber por sucessão, 

constituir família, figurar em negócios jurídicos e etc. Assim, as pessoas 

com deficiência, ao teor do n. 3 do art. 12, fazem jus ao apoio necessário 

para o exercício dessa capacidade. Seis anos após, promulgou-se a Lei n. 

13.149/2015, conhecida como o Estatuto das Pessoas com Deficiência 

que alterou significativamente o Código Civil e a Curatela no direito interno. 

Dispõe em seu art. 85 que "a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial". No entanto, 

a proibição de que a curatela alcance tão somente aspectos patrimoniais e 

negociais decorrem da falsa premissa de que os curatelados sempre 

terão condições de dispor sobre algumas questões, tais como o direito ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, sem a atuação do curador. Entendo que parece sem 

sentido e perigoso limitar a proteção visada pela curatela apenas à tutela 

de direitos patrimoniais em relação às pessoas portadoras de patologias 

severas que praticamente retiram por completo a autonomia do curatelado 

no plano fático, apesar dela estar formalmente assegurada no plano de 

direito.

Assim, tendo por fundamento a hierarquia normativa e considerando que a 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência possui status 

constitucional, esta deve prevalecer. Dessa forma, passo a dispor acerca 

do alcance da curatela SEBASTIANA XIMENES GOMES. Em audiência, a 

interditada não foi interrogada, tendo em vista que além de ser portadora 

de "Retardo mental moderado" (CID 10 F71.0), é muda. O estudo 
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psicológico juntado nos autos às fls. 69/74 possui a seguinte conclusão: 

"Nesta avaliação pode-se perceber que SEBASTIANA desde o nascimento 

possui deficiência mental moderada, deficiência essa adquirida ao nascer, 

logo irreversível. Observou-se que a mesma é infantilizada, sua idade 

mental hoje condiz como de uma criança de três anos, a mesma não 

possui discernimento do que pode ou não fazer, tão pouco possui 

ferramentas mentais que lhes possibilitariam ter o pleno gozo de sua vida 

cível. Foi observado ainda que SEBASTIANA necessita da ajuda de 

terceiros, uma vez que a mesma não tem noção de quando comer, ou 

quando fazer sua higiene, posso relatar ainda que a mesma não consegue 

controlar suas esfíncteres, ou seja não possui controle se quer de suas 

funções fisiológicas." Neste mesmo sentido o estudo psicossocial 

acostado às 78/80: "Concluímos assim que Sebastiana é uma pessoa 

dependente de terceiros para sobreviver, ou seja, sem o auxilio de sua 

mãe ou outro adulto, irá perecer". Assim, entendo que restou constatada a 

sua incapacidade de SEBASTIANA XIMENES GOMES para o exercício de 

direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao 

matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, 

necessitando da atuação de sua curadora para o exercício dos aludidos 

direitos. Importante que a curadora ira atuar de forma a proteger os 

interesses da interditanda. Importante ressaltar que o artigo 84 da lei 

13146/15 deixa claro que a curatela é medida protetiva extraordinária e 

deve ser proporcional a cada caso e deve durar o menor tempo possível, 

porém não existe motivo para fixar prazo de duração na presente 

sentença, vez que não há nada nos autos que indique que a interditada 

possa recuperar sua capacidade nos próximos meses. Ressalto ainda 

que nada impede que caso a interditada recupere sua capacidade busque 

os meios legais para que seja tornada seja efeito a presente curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de SEBASTIANA 

XIMENES GOMES, declarando-a incapaz de exercer, sem a atuação de 

sua curadora, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação 

ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, 

nomeio-lhe como curadora, VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta. Quando do cumprimento da presente sentença, atente a ilustre 

gestora para que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das 

Pessoas Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de 

Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 

1ª subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro 

especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que 

a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Art. 92. As 

interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que 

trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único 

do art. 33, declarando-se: 1º) data do registro;

2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o 

nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado; 

3º) data da sentença, nome e vara do juiz que o preferiu; 4º) nome, 

profissão, estado civil, domicílio e residência do curador; 5º) nome do 

requerente da interdição e causa desta; 6º) limites da curadoria, quando 

for parcial a interdição; 7º) lugar onde está internado o interdito. Deve 

ainda o curador prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, 

apresentando o balanço do respectivo ano. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Ciência do MP e à Defensoria Pública. Sem custas. 

P. R. I. C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. N. (ADVOGADO(A))

C. D. C. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. A. (RÉU)

 

Fica designada audiência de conciliação para o dia 07/12/2018, 14h.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. N. (ADVOGADO(A))

C. D. C. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000897-60.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CRISTINA DA CONCEICAO LEOPOLDO RÉU: WESLEY CARLOS 

SOARES AZAMBUJA VISTOS. Ederson Pyettro Leopoldo neste ato 

representado por sua genitora, Cristina da Conceição Leopoldo ajuíza 

Investigação de Paternidade cc. alimentos em face de Wesley Carlos 

Soares Azambuja todos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente 

determino que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

previsão legal do art. 189, II, CPC e art. 206, da Lei nº 8.069/1990. Da 

justiça gratuita. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, pois a meu ver a 

parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente 

por estar assistida pela Defensoria Pública. Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Ante, a não 

comprovação mínima de relação de parentesco, nesse primeiro momento, 

não concedo, de ofício, pois ausente pedido nesse sentido, alimentos 

provisionais. Determino a citação do requerido no endereço acostado nos 

autos, para comparecer na audiência de conciliação que designo para o 

dia 08 de outubro de 2018 às 13h30min. Acaso haja desinteresse na 

realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada no centro de 

conciliação. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes 

autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião 

as partes que o não comparecimento injustificado na audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível 

de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada 

para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Intime-se a parte autora 

da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Comodoro-MT, 31 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAETANO GOMES (ADVOGADO(A))

ARCENIO DOMENE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para a parte executada cumprir a ordem, 

conforme certidão do oficial de justiça. Assim, fica a parte exequente 

intimada a manifestar-se no que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000931-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que a contestação é tempestiva. Assim, fica a parte requerente 

intimada a, querendo, apresentar impugnação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001156-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. RONCONI Z. SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001156-55.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: V. A. RONCONI 

Z. SOUZA - ME VISTOS. I - Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

distribuição da mesma, caso já não tenha o feito. II - Requisite-se o 

recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de justiça pela 

parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e se necessário o for. III- Decorrido o prazo 

sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem 

independente de novo despacho. IV - Caso recolhido, encaminhem-se os 

autos ao distribuidor para certificação acerca do devido recolhimento ou 

sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme deprecado, servindo a 

presente de mandado, devendo a mesma ser cumprida no prazo 

assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos 

moldes do art. 372, C.N.G.C./MT. V - Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001160-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001160-92.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: TRANSPORTADORA ALESSI 

LTDA - ME Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro documento 

capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Oficie-se a seccional da OAB 

de Mato Grosso, para que, caso queira, tome as providências que 

entender pertinentes com relação ao advogado peticionante em razão de 

ausência “prima facie” de inscrição suplementar nesse referido Estado da 

Federação. Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29343 Nr: 204-11.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES (MENOR), MARIA 

MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELPHOS- SERVIÇOS TÉCNICOS S/A SETOR 

SEGURO DEPVAT, BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Código nº 29343

SENTENÇA

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a exequente Jessica de 

Oliveira Rodrigues informou o pagamento da dívida pela executada BCS 

Seguros S/A.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da 

quitação do débito.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar por meio do petitório de fls. 290/294 a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Determino a liberação dos valores bloqueados à fl. 294 em favor da 

exequente.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Eventuais custas finais pelo executado.

P.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 2044-80.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO APARECIDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes posto, certifico que o processo fora remetido à procuradoria da 

parte requerida para apresentação de alegações finais enquanto ainda 

pendia prazo para a parte autora manifestar-se nos mesmos moldes. 

Assim, impulsiono o feito para que seja a parte autora intimada novamente 

para, querendo apresentar alegações finais após o retorno do processo à 

secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88539 Nr: 1696-91.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Daniel Paulo SIlva.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 114.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 125 e 134.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 114.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 
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regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121058 Nr: 2502-58.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 53, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117078 Nr: 775-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.De proêmio, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 22 de 

outubro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121433 Nr: 2670-60.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PINTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Airton Pinto Gomes.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 20.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 23 e 33.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 20.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Ante o alegado efeito infringente, fica a parte embargada de declaração 

intimada a, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110535 Nr: 5502-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, Marcus Vinicius Esbalqueiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 110535

VISTOS.

 Considerando que a presente demanda se trata de execução de pensão 

alimentícia cujo patrono é defensor dativo, sendo deste modo muito 

dificultoso a tentativa de localização do executado, PROCEDO com a 

pesquisa para tentativa de localização do executado via Infoseg cuja 

comprovação se encontra anexa ao presente despacho.

 Considerando que a pesquisa via Infoseg restou frutífera a fim de 

localizar o atual endereço do executado, manifeste o exequente por meio 

de seu defensor dativo em 05 (cinco) dias se a consulta realizada se trata 

da pessoa em requer a intimação para cumprimento de sentença.

 Caso a manifestação seja positiva, intime-se o executado no endereço 

localizado via sistema Infoseg nos termos da decisão de ref. 04.

 Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias, nos termos do art. Art. 178, II, CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 4910-90.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSSEU FERNANDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Vistos.

 Ante a planilha acostada aos autos em evento de ref. 92, de onde se 

extrai os dias trabalhados pelo recuperando, que laborou um somatório de 

272 dias no período compreendido entre setembro de 2017 a julho de 

2018, tenho por bem acolhê-la.

Ante o exposto, nos termos do §1º, do artigo 126, da LEP declaro remido 

91 dias de pena do recuperando, devendo ser elaborado novo cálculo de 

pena, URGENTEMENTE.

Após, vistas as partes para manifestação, no prazo de 15 dias.

Em seguida, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 99418 Nr: 603-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RODRIGO MAIORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando César Rodrigo Maiorino.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 98.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 102 e 111.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 98.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 4743-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ANTONIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 108636

VISTOS.

 Indefiro o requerimento apresentado de ref. 37 ante a ausência de 

comprovação.

1) Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como seu advogado via 

DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 (cinco) dias;

2) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 3016-16.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA SANTOS, VANIA 

CRISTIANE GROSSO FERREIRA, VANESSA GROSSO FERREIRA, 

SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, BRUNO NOGUEIRA RIBEIRO 

FERREIRA, ESPOLIO DE DAVID RIBEIRO FERREIRA, SEBASTIANA MARIA 

DAS GRAÇAS RIBEIRO, LUCAS NOGUEIRA RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 Código 79621

Vistos.

 Trata-se de Ação de usucapião interposta pelo espólio de Robson 

Guimarães contra Adilson da Silva Santos e outros todos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todos os requeridos foram citados 

via edital.

Empós, manifestou o autor pelo prosseguimento do feito.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

I - Defiro a substituição processual do autor na forma requerida, proceda à 

serventia com as retificações necessárias. Cadastre o advogado autor e 

do requerido no sistema Apolo, caso já não o tenha feito.

II - Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

III - Certifique se todas as Fazendas Públicas foram notificadas do teor da 

presente demanda. Em caso negativo, notifique-as desde já.

IV – Certifique se todos os réus foram citados do teor da presente 

demanda.

Após, conclusos para julgamento antecipado ou designação de instrução.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103881 Nr: 2598-10.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Geraldino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:MT/9056

 Código 103881

Vistos.

 Tendo em vista que acaso sejam acolhidos os embargos de declaração 

interpostos nos autos modificarão a decisão embargada, intimem-se a 

parte embargada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias [art. 

1.023,§2º, CPC] por meio de seu advogado constituído se houver mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico-DJE/advogado dativo nomeado 

nos autos se tiver sido citada via edital, sendo, no entanto, tal intimação 

dispensada no caso de réu revel, bem como no caso de a mesma sequer 

ter sido citada, caso já não o tenha feito. Proceda mediante remessa 

eletrônica em caso de Fazenda Pública.

 Em não havendo Defensoria Pública na comarca, aguarde-se o seu 

retorno e após remetam-se os autos para referida entidade.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100121 Nr: 923-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RIBEIRO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 100121

VISTOS.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 
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imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente bens passíveis de penhora ou comprove nos 

autos que diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17131 Nr: 2101-16.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 Certifico que a parte requerida possui advogado nos autos, porém o 

mesmo não fora devidamente intimado da Decisõe de fls.: 92, via DJE, fls.: 

93. Desta maneira, fica a parte requerida intimada para que, querendo, 

manifestesse quanto à Decisão de fls.: 92, exarada nos autos na data: 

18/05/2018.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122737 Nr: 3271-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Tsue Massimoto Ardisson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE ABREU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROMANO SANCHEZ 

PINTO - OAB:220519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

(10,50)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66620 Nr: 340-32.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACLETO IVO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Anacleto Ivo Teodoro 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, todos devidamente 

qualificados.

Intimada para se manifestar, a exequente requereu a liberação do valor 

depositado em seu favor.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

Proceda a liberação dos valores depositados em favor do advogado da 

parte exequente conforme requerido na fls. 115.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36439 Nr: 1136-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:2.305/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT, 

WATSON MULLER - OAB:2835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos e 

indenização por danos morais. DECLARO que o requerido VALTER 

ARAUJO é pai biológico de RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA. 

DETERMINO que seja efetuada a retificação no registro de nascimento do 

requerente junto ao Cartório de Registro Civil devendo constar além do 

patronímico materno e dos avós maternos a utilização do patronímico 

paterno bem como dos avós paternos.Certifique-se se já fora expedido 

certidão de 1 URH, em desfavor do Estado do Mato Grosso, conforme fl. 

91. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.P.R.I.CComodoro-MT, 16 de outubro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36864 Nr: 1563-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEL AGROINDUSTRIAL PERAZZOLI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JORGE IBAÑES DE MENDONÇA NETO - OAB:163.506/SP

 VISTOS.

Intime-se o requerente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por desídia.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36865 Nr: 1564-10.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE - INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

 Considerando a manifestação retro, intime-se o exequente para no prazo 

de 15 (quinze) dias manifestar-se requerendo o que entender cabível.

 Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após 

conclusos.

Cumpra-se.
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Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67702 Nr: 1262-73.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Luiz Nunes da 

Cunha em face do Instituto Nacional do Seguro Social

 É o relato do necessário.

Decido.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

MANOEL DE JESUS BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada de contestação nos autos, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

querendo, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a juntada de contestação nos autos, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

querendo, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-09.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. L. (ADVOGADO(A))

I. P. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. R. P. (REQUERIDO)

P. D. P. R. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham ciência 

daquela, a fim de que, após decorrido o prazo legal, seja certificado o 

trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o último despacho proferido nos autos, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte exequente para que, 

manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da manifestação 

apresentada pelo executado de ID 15781225.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-26.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRO ANTONIO MACIEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDER DALVANO PETTEMAN (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso de prazo para manifestação da parte requerida, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, nos termos da decisão retro.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10 5/2018-DF

A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32577, Analista Judiciária Efetiva desta Comarca, designada 

Gestora Judiciária da 2.ª Vara Cível, estará afastada de suas funções por 

motivo de usufruto de folga compensatória no dia 28 de setembro do 

corrente ano;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Sílvia Garbelini Serafim, matrícula n.º 8459, Auxiliar 

Judiciária Efetiva desta Comarca, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta em Substituição Legal na 2.ª Vara Cível, no dia 28 de 

setembro do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 112/2018-DF

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 001/2012/CM, de 03.12.12;

 CONSIDERANDO o Ato n.º 467/2018-DRH, de 05.06.18, de nomeação ao 

cargo Efetivo de Analista Judiciária do Foro Judicial desta Comarca de 

Jaciara/MT, da Servidora Luzia Caroline de Lucena Batista - matrícula n.º 

37214;

 RESOLVE:

ART. 1.º - Designar a Comissão de Análise de Avaliação de Desempenho 
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de Estágio Probatório do Foro Judicial, assim composta:

FORO JUDICIAL:

Exma. Sra. Dra. Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito Diretora do Foro, 

Cátia Cirlene Bihain - Gestora Geral e Victor Coimbra de Souza - Gestor 

Judiciário da 1.ª Vara Cível desta Comarca.

 ART. 2.º - Dê-se ciência aos Servidores.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001800-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS (ADVOGADO(A))

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002515-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO BOM FIM LTDA (EXEQUENTE)

NICIA DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002515-51.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: POSTO BOM FIM LTDA EXECUTADO: FRANCISCO ANDRE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 3494-69.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866-MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Vistos e examinados.

Certifique-se o Sr. Gestor acerca da existência de valores ainda 

vinculados à estes autos.

 Caso existente, determino desde já a liberação em favor do executado.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 546-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineis Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARINHO GARCEZ CABELLEIRA, 

ESPOLIO DE ANTÔNIA ESPERANÇA ATHAIDES SOSA, ARAMY ATHAYDE 

CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:MT0019172O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado na Ref. 160, tendo em vista que os autos do 

inventário Código 2479, que tramitou perante a 3ª Vara desta Comarca, 

encontra-se sentenciado e arquivado desde o ano de 2013.

Assim, não vislumbro qualquer utilidade prática na expedição de certidão 

para habilitação de crédito em uma ação de inventário que encontra-se 

extinta.

Ainda, no que concerne à alegação de que alguns bens foram dissipados 

no decorrer do processo de inventário, sem autorização judicial e sem a 

devida partilha, tal fato é estranho a presente ação de execução, devendo 

ser arguido nos autos daquela ação de inventário.

Assim, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98751 Nr: 5533-34.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13.305-E, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75129 Nr: 508-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 Vistos etc.

Determino a intimação do Administrador Judicial da empresa executada 

(empresa AJI ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita o CNPJ sob o nº 25.313.759/0001-55, com endereço sito 
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à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Edifício American 

Business Center, Sala 1006, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

Cuiabá/MT, fone: (65) 3027-2886, e-mail: ricardo@ajl.com.br, 

thiago@ajl.com.br) para que informe se os créditos perseguidos 

encontram-se habilitados nos autos da recuperação judicial, no prazo de 

10 (dez) dias.

Com a intimação deverão ser encaminhados os documentos que 

acompanham a inicial, a fim de dar suporte à manifestação do 

Administrador Judicial.

Após, voltem-me conclusos.

 Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71454 Nr: 12350-85.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Vistos etc.

Após sentença proferida por este juízo, o embargante se manifestou à ref. 

62 pedindo esclarecimentos acerca da sentença.

Conforme se nota no despacho de ref. 31, o cálculo de ref. 13 não é 

condizente com este processo, portanto, o cálculo homologado na 

sentença é o de ref. 34.

Quanto ao pedido do embargado de ref. 64, vale consignar que os RPVs e 

Precatórios são requisitados no processo principal, conforme sentença 

proferida à ref. 46., razão pela qual, deixo de apreciá-lo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72931 Nr: 12801-13.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMECINDA MARIA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o cumprimento da sentença referente à sucumbência 

dos presentes Embargos tramitou nos autos em apenso, tendo inclusive 

sido expedido RPV naqueles autos, determino o arquivamento do presente 

feito, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17992 Nr: 2626-09.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS LEILÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CÉLIO FILHO - 

OAB:3.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar a Certidão de Dívida, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73450 Nr: 12988-21.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R3 MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, Reinaldo 

de Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140, Carlos Fernando Siqueira Castro - OAB:15.104 

- A / MT, Siqueira Castro Advogados - OAB:6564 - SP

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia da requerida R3 MOTORS COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA em efetuar o pagamento do valor residual relativo a 

perícia (Ref. 107), intime-se a requerida HYUNDAI MOTOR BRASIL 

MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA para que efetue o depósito da outra 

metade do valor dos honorários periciais, já que também solicitou a 

produção da prova, no prazo de 15 dias, sob pena de perda da prova.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76774 Nr: 1025-79.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLOT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTEC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a perita anteriomente nomeada declinou do encargo, 

NOMEIO em substituição como perito judicial o Dr. ELDER ROCHA LEMOS, 

CRM 3151-MS, Caixa Postal 07, Cassilândia/MS, CEP: 79540-000, Fone: 

(67) 99892-2400, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 422 do CPC), nos termos da 

decisão de ref. 64.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79863 Nr: 2117-92.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HARTHURO Y. ALVES CARNEIR - 

OAB:45.458/GO, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o teor do art. 778, § 1º, III, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. art. 109 do mesmo diploma legal, defiro o pedido de substituição 

processual em razão da declaração de cessão de crédito carreado à ref. 

109.

Desta feita, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para as 

anotações necessárias.

Feitas as anotações e alterando-se o polo ativo no sistema apolo, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 12718-94.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado à ref. 53.

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido à ref. 57.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2760-16.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c pedido acautelatório liminar, 

ajuizada por VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAIXETA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Alega a autora que procedeu ao recolhimento das contribuições 

referentes aos meses de 12/81 a 12/84; 06/86; 06/88; 03/89; 11/93; 01 a 

03/94; 10/94; 01/95; e 03/96, porém que o requerido deixou de incluir nos 

dados do sistema DATAPREV/CNIS da requerente o período retrocitado.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida na Ref. 27.

Citado, o INSS apresentou contestação, alegando preliminarmente 

carência de ação por falta de interesse de agir, vez que quando a autora 

formulou requerimento administrativo, a Autarquia solicitou a apresentação 

de documentos, que não foi cumprido.

Assim, diz que não se pode afirmar que o requerimento seria indeferido se 

a autora tivesse apresentados os documentos solicitados.

 Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo 

prazo de 30(trinta) dias, para que a parte autora possa requerer o 

benefício administrativamente, apresentando todos os documentos 

solicitados pelo INSS, sob pena de extinção do feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Vistos etc.

Diante do acórdão juntado à ref. 161, o qual deferiu o efeito ativo em sede 

de tutela recursal, considerando, ainda, a futura posição do Tribunal de 

Justiça deste Estado sobre o regular trâmite deste procedimento, há que 

se permanecer sobrestado os demais atos correlatos até o julgamento do 

mérito do recurso.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 3895-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente, à ref. 98, informa haver saldo remanescente.

Assim, converta o feito em cumprimento de sentença.

Após, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento 

complementar de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 3318-90.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62493 Nr: 326-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuni Jose de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, apenas exarou ciência 

acerca do cálculo confeccionado por este Juízo.

Posteriormente, o autor comparece aos autos manifestando concordância 

com o cálculo, pugnando por sua homologação e consequente expedição 

de RPV.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados à ref. 112.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89205 Nr: 968-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados à ref. 64.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 3862-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 455 de 904



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados à Ref. 55.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 12657-39.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

complementar retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 6557-97.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DONIZETE PASTRELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, ajuizada por NIVALDO DONIZETE PASTRELLO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos, em que a parte autora alega ter 

preenchido os requisitos para a concessão do referido benefício 

p rev idenc iá r io ,  comprovando,  também,  o  inde fe r imen to 

administrativo.Recebida a inicial, determinou-se a citação do requerido 

para apresentar resposta (ref. 4), esta advinda à ref. 10, sem arguição de 

preliminares.Intimada a manifestar no feito a parte requerente apresentou 

Impugnação (ref. 11).Vieram os autos conclusos.É o que merece 

registro.Decido.Passo a sanear o feito.O Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS apresentou contestação, não sendo arguidas 

preliminares.Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a 

serem corrigidas.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/12/2018, às 16h00min.Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 10 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106801 Nr: 9491-28.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BEZERRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, 

ajuizada por ANTONIO BEZERRA DA ROCHA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente qualificadas 

nos autos, em que a parte autora alega ter preenchido os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário, comprovando, também, o 

indeferimento administrativo.Vieram os autos conclusos.É o que merece 

registro.Decido.Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito.Considerando a ausência de 

manifestação da parte requerida, conforme certificado à Ref. 14 

decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar os efeitos dos artigos 344 e 

355, II, ambos do CPC, tendo em vista a parte requerida se tratar de 

Fazenda Pública e, portanto, não se aplicar o efeito material, já que seus 

bens e direitos são considerados indisponíveis.Por outro lado, observo 

que não há outras irregularidades a serem corrigidas.Partes legítimas e 

bem representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido os requisitos legais do benefício 

previdenciário em tela. Analisando detidamente os autos, verifico a 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da qualidade 

de segurado rural da parte autora.Desta forma, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/12/2018, às 16h30min.Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 10 (dez) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 10 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112913 Nr: 2556-35.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRIDIÃO ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. ....Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em 

tela. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 

realização de audiência, para comprovação da qualidade de segurado 

rural.Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de dezembro de 2018, às 14h15min.Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Novo Código de 

Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 
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CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96896 Nr: 4637-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAMÁZIO BISPO DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da confecção de novo contrato, 

conforme mencionado pelo requerido à ref. 40, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22891 Nr: 1724-85.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CLACI ROESLER, POAH MODA 

FEMININA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Primo Potrich - 

OAB:27.701 / SC, Ronaldo André Nardino - OAB:29.096 - SC

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar as Cartas Precatórias 

expedidas para as Comarcas de Cunha Porã - SC e Florianópolis - SC - 

MT, providenciando sua distribuição, preparo, cópias necessárias, 

diligência de Oficial de Justiça, etc..., comprovando-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 2094-54.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA, MARCOS HERRERO DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, JAÍNE NAHANE MIRANDA - OAB:18122-MT, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Santo Antônio do Leverger- MT, providenciando sua 

distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, 

etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58245 Nr: 2258-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50724 Nr: 2573-81.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFÉ REZENDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34223 Nr: 1779-31.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA, 

ZILDA DA CRUZ, EVERALDO DA CRUZ, CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32902 Nr: 468-05.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA, 

ZILDA DA CRUZ, EVERALDO DA CRUZ, CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32715 Nr: 285-34.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA, 

EVERALDO DA CRUZ, CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI, ZILDA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26848 Nr: 344-56.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA APARECIDA DOS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20947 Nr: 2558-25.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA HALLEY LTDA, ADEMIR 

COSTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3999 Nr: 1126-49.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CASTRO DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES NOVAIS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000548-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

RÉU: PAULO ALVES NOVAIS - ME Vistos etc. Defiro o petitório de ID 

15488465. Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias. Aguardem-se os autos no arquivo provisório. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Após, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANTONIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002594-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SEBASTIANA ANTONIA DOS SANTOS SILVA RÉU: INSS Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do 

CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002595-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002595-15.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

HELENA MARIA DA SILVA SOUZA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta 

orientação dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em 

audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção 

dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número 

de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 23 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002584-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

GEICYKELLY DA CRUZ COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 458 de 904



JACIARA DECISÃO Processo: 1002584-83.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GEICYKELLY DA CRUZ COUTINHO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002585-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEO DILMAR LANGNER (AUTOR(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002585-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEO DILMAR LANGNER RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002586-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIZA MARIA ALVES DE SALES (AUTOR(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002586-53.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

NAIZA MARIA ALVES DE SALES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade 

de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002587-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

ROMILDO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002587-38.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROMILDO BEZERRA DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade 

de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002588-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO MARIANO GOMES (AUTOR(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002588-23.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

VANIO MARIANO GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 
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justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLEI TIZZO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE METZ BREDA (EXECUTADO)

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002496-45.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

VANDERLEI TIZZO EXECUTADO: LUIZ BREDA, CLAUDETE METZ BREDA 

Vistos etc. Inicialmente, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, deposite na Secretaria do juízo o título executivo original, 

conforme disposição do Art. 425, VI, 2º do CPC. Aportando o título, Cite-se 

o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, sendo que em 

relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO 

EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover a citação do 

executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação 

e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001176-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIA DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

THIAGO ALEX DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001176-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

MARIA VILMA DA SILVA REQUERIDO: VIVIA DA SILVA TORRES, THIAGO 

ALEX DA SILVA TORRES Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerida, nos termos do Art. 98 do 

CPC. De outra banda, aguarde-se o credenciamento da equipe 

multidisciplinar para que seja procedida a realização do estudo 

psicossocial no domicílio das partes, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

realizado o estudo, voltem-me conclusos. Façam-se todas as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002373-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTY MAIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

LAURIENE DE SOUZA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

LEANDRA DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO (AUTOR(A))

JULIANA SEBASTIAO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002373-47.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO, JULIANA SEBASTIAO MACEDO, 

KEYTY MAIANE DA SILVA OLIVEIRA, LAURIENE DE SOUZA PEREIRA DE 

LIMA, LEANDRA DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. 

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o 

CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a 

conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa 

ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, baseada 

em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, os termos 

do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. Ante 

o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002383-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTINS DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

LAERCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO (AUTOR(A))

ANA MOTA RUBIO (AUTOR(A))

ANANIAS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002383-91.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA MOTA RUBIO, ANANIAS GOMES DA SILVA, ANDREIA MARTINS DA 

SILVA BRITO, LAERCIO DE OLIVEIRA, LARISSE EDWIRGES CORREA 

CASTRO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se 

de Ação Ordinária proposta pela parte autora contra o Município de 

Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, 

com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio 

minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSANA CRISTINA MACEDO (AUTOR(A))

VANUBIA FRANCO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

VANUBERCI FRANCO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002385-61.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSANA CRISTINA MACEDO, ROSANGELA MARIANO DE SOUZA, 

SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, VANUBERCI FRANCO MONTEIRO DA 

SILVA, VANUBIA FRANCO MONTEIRO DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. 

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o 

CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a 

conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa 

ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, baseada 

em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, os termos 

do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. Ante 

o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002400-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MAYRA AVELINO COSMO (AUTOR(A))

MELISSA AIRES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ILSON ROSA DOS REIS (AUTOR(A))

IZABEL MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

LARISSA TAMARIS SCHNOOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002400-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ILSON ROSA DOS REIS, IZABEL MARIA DE ARRUDA, LARISSA TAMARIS 

SCHNOOR, LUANA MAYRA AVELINO COSMO, MELISSA AIRES DE 

CARVALHO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e examinados. 

Trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte autora contra o Município 

de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, 

com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio 

minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MORIS TERNES (AUTOR(A))

ANDREIA FACCO GONCALVES (AUTOR(A))

MARCIA ANJOS DE MORAES (AUTOR(A))

LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA BRAGATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002393-38.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA PAULA BRAGATTO, ANDREIA FACCO GONCALVES, DIRCE MORIS 

TERNES, LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS, MARCIA ANJOS DE 

MORAES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e examinados. Trata-se 

de Ação Ordinária proposta pela parte autora contra o Município de 

Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, 

com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio 

minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 
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No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002391-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE SOUSA GUIMARAES (AUTOR(A))

ADELAINE DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

ALESSANDRA DOURADO FACCO DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

RAQUEL ALVES DA COSTA ARRAIS (AUTOR(A))

ODELIZETE PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002391-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ADELAINE DE OLIVEIRA E SILVA, ALESSANDRA DOURADO FACCO DE 

JESUS GOMES, CHARLENE SOUSA GUIMARAES, ODELIZETE PEREIRA DE 

JESUS, RAQUEL ALVES DA COSTA ARRAIS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA 

- MT Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte 

autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O 

processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o 

CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a 

conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa 

ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, baseada 

em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, os termos 

do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. Ante 

o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO COSTA MAGALHAES FERREIRA (AUTOR(A))

LEOMAR GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

REGINA LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

CAMILA CELUPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002402-97.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CAMILA CELUPPI, EDSON ANTONIO COSTA MAGALHAES FERREIRA, 

LEOMAR GARCIA DE SOUZA, REGINA LUIZ DA SILVA, ROSALVO 

OLIVEIRA GUIMARAES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte autora contra 

o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve seu 

regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. 

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a 

ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, 

o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta 

verificação. No presente caso, os termos do acordo assinados pelas 

partes envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam 

eivados de qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da 

transação por meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil, homologo por sentença o acordo 

entabulado entre as partes. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. 

Às providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001708-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RUY DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA LOPES DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002606-44.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ELISANGELA LOPES DE LIMA CARVALHO RÉU: MUNICIPIO DE JACIARA 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ELISANGELA 

LOPES DE CARVALHO, em face do Município de Jaciara-MT, requerendo, 

preliminarmente, a remessa dos autos ao CEJUSC para a realização de 

audiência conciliatória. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 
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do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Considerando que o município 

de Jaciara-MT está entabulando acordo nas ações de cobrança do índice 

da URV, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, com urgência. Jaciara–MT, 23 de outubro 

de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55132 Nr: 3542-62.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCF, DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Moreira de Lima 

Bortolini - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCENY RODRIGUES 

SEVERINO DE LIMA - OAB:13.988/GO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 203077 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8611 Nr: 846-73.2001.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO COLTURATO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

- OAB:6057, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI CASTRO DE FARIA - 

OAB:6142

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 183,88 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 149/154. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78544 Nr: 1652-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, SOFIA 

ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 203169 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53439 Nr: 1986-25.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada da requerida, 

para que compareçam a esta secretaria para assinar e retirar o termo de 

guarda definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96018 Nr: 4213-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES MONÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA à 

autora Elaine Cristina dos Santos Tavares, razão pela qual CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário no valor do salário-benefício nos termos 

do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício, ou seja, 13/10/2016, e pelo prazo de 06 (seis) 

meses após a realização da perícia médica.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto às prestações 
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vencidas desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 13/10/2016, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, 

§ 8º do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Transitada em julgado e nada 

postulado, certif ique-se.Após, arquive-se com baixas na 

distribuição.Publique-se. Registre-seIntimem-se Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 

de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 542-78.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos o comprovante do pagamento da 

diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67489 Nr: 2050-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 1859-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDEVANIO OLIVEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 117-vº e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51110 Nr: 3000-78.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRA ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 138 e requerer o 

que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - 

OAB:4561 MT, GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:21.597/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/19572, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:23938/O

 Processo n º 1025565-62.2017.811.0041

Código 104902

Requerente: Bruno Oliveira Rego

Requerido: Daiane Aparecida Borges

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo autor (ref. 96).

Redesigno a presente audiência para o dia 8 de novembro de 2018 às 

16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 561-02.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:MT 5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada, não se 

manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

exequente, para no prazo de 10 (dez ) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 1640-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO 

E CIA LTDA EPP, ROBSON CASANOVA, TAMARA PRISCILA 

SCHUENQUENER DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação ao advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

acerca das Certidões exaradas Pelo Senhor Meirinho nas ref. 23 e 26, 

bem como, requerer o que entender de direito. É o que cumpre-me 

certificar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 1488-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS APARECIDO DA ROCHA, 

ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão de ref. 27 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 2490-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A/MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Recurso de Apelação acostado na 

referência 46, foi protocolado pela parte Requerida no prazo legal. Assim, 

faço expedir intimação ao advogado da parte autora via DJE, para, no 

prazo legal, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1412 Nr: 929-31.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1460 Nr: 1047-07.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 1694-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES-ME , CLEIDSON 

VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 

27, bem como, requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 1656-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 

28, bem como, requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99267 Nr: 5759-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da exceção de 

pre-executividade e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92453 Nr: 2587-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço expedir intimação ao 

advogado da parte demandada via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao valor indicado pelo médico perito na referência 41, 

sob pena de tácita concordância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48640 Nr: 313-31.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSB, Maria Socorro Satilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de fls. 78/81, foi interposto 

no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, 

para no prazo legal, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110604 Nr: 1464-22.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Certifico e dou fé que, fao expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61809 Nr: 4079-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA, via DJE, 

para no prazo legal, apresentar Alegações Finais nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELAINE ALMEIDA DAMASCENO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16090147, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119467 Nr: 5347-74.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGÊNIA DA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

(Feito Criminal, código 119467 ).

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de designar Audiência 

Preliminar para o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 7h:40min, a ser 

realizado neste Juizado, devendo o Autor do fato, se possível, 

comparecer com seu Advogado constituído.

 Dado e passado aos vinte e dois (22) dias do mês de outubro de (10) do 

ano de dois mil e dezoito (2.018).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 64218 Nr: 893-56.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEDER JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:Denunciado(a): Sueder José da Silva Filiação: José Alexandre 

da Silva e Alessandra dos Santos Almeida, data de nascimento: 

17/12/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua 7, Quadra 24,Ou Rua Olegário da Silva,254, Bairro: 

Marechal Rondon, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CRISTINA MEDEIROS MENDONCA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB (REQUERENTE)

PAULO GEON MORAES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIANE FRIGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar os patronos da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001289-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO GREIN MAGRI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEITON RAMOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar os patronos da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55894 Nr: 2113-70.2012.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPC, Helena Maria Coronado Vicenzi, AJP, Neusa 

Paulino dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de alvará judicial tendo como requerentes Alex Junior 

Perotto e Arlindo Alécio Perotto Coronoado, ao qual às fls. 96 pugnou pela 

extinção do feito.

Pois bem.

 Da análise dos autos em apenso (Código 20932), afere-se que que foi 

autorizado o levantamento de valores ao requerente Alex Julio Perotto, eis 

que alcançou a maioridade civil, sendo que Arlindo Alécio Perotto 

Coronado, ainda possui valores depositados em seu favor.

Assim, acolho o pedido dos requerentes e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas.

Arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44048 Nr: 1158-39.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Braga, Maria Costa Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guermand Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Juares Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercio Erno Ketzer - OAB:5072, 

JONES EVERSON CARDOSO - OAB:146007, José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Morais Filho - 

OAB:OAB 13885, Eugenio Barbosa de Queiroz - OAB:12457, julier 

Sebastião da Silva - OAB:OAB MT 4034, PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26956 Nr: 4932-53.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Ferreira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Nogueira de Souza 

Macedo - OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de pedido de penhora de valores on-line da 

executada Celia Regina Ferreira Mendonça pelo Sistema BACENJUD 

(fls.94/95), o qual entendo, entretanto, que não merece 

prosperar.Conforme se depreende autos, constata-se que foi realizada 

uma tentativa de penhora on line em que não se encontrou saldo na conta 

da parte executada. Após, a parte exequente requer novamente penhora 

on line, conforme fls. 94/95.Pois bem, analisando os autos observo que 

fora realizada apenas uma tentativa de citação do requerido, a qual 

inclusive restou infrutífera (fl. 58/59).Entendo que, caso a penhora on line 

seja negativa, deve o credor indicar bens passíveis de penhora, haja vista 

que II- Sem uma indicação concreta do exequente no sentido da existência 

de algum recurso novo sob depósito, a reiteração não se justifica”. Ora, o 

simples decurso do tempo desacompanhado de qualquer diligência 

implementada pelo credor visando localizar bens passíveis de penhora 

não tem o condão de, por si só, habilitar a reiteração de penhora on line 

pelo sistema BacenJud, )É que não se pode perpetuar de forma indefinida 

o processo, com a realização de várias pesquisas quando a primeira já foi 

negativa, e o credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas 

contas do executado, ou ele possua bens penhoráveis. Caso negativa a 

tentativa de penhora on line, deve o executado indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento.Vê-se, portanto, que a marcha 

processual está injustificadamente paralisada desde 2017, em virtude da 

inércia do credor consistente na não indicação de bens passíveis de 

penhora; e/ou diante da impossibilidade localização do devedor ou de bens 

passíveis de constrição.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de nova tentativa 

de penhora on-line pelo sistema Bacenjud.Intime-se a parte exequente 

para que diga o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55051 Nr: 1242-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Hatsue Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Patricia Quessada 

Milan da r. sentença que condenou Lidia Hatsue Nakata ao pagamento.

Proceda-se com as devidas alterações na capa dos autos e Sistema 

Apolo.

Certifique-se junto ao distribuidor quanto ao recolhimento das custas 

processuais pela requerida (Lidia Hatsue Nakata) intimando-se os mesmo 

para seu eventual recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se 

conforme a CNGC/MT.

Na forma do artigo 513 §2º, do CPC/2015, intime-se o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 3174-05.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesé da Costa Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Jesé da Costa 

Alcantara e Jorge Balbino da Silva da r. sentença que condenou Generali 

do Brasil Companhia Nacional de Seguros ao pagamento

Proceda-se com as devidas alterações na capa dos autos e Sistema 

Apolo.

Certifique-se junto ao distribuidor quanto ao recolhimento das custas 

processuais pelos requerido(Generali do Brasil Companhia nacional de 

Seguros), intimando-se os mesmo para seu eventual recolhimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se conforme a CNGC/MT.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37034 Nr: 1202-29.2010.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadir Aparecida Lorenzi Buchelt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de aposentadoria por invalidez proposta por Anadir 

Aparecida Lorenzi Buchelt em face do INSS- Instituto Nacional de 

Seguridade Social.

INTIMEM-SE às partes para se manifestar quanto ao cálculo de concessão 

de benefício previdenciário no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59936 Nr: 2496-14.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco João de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruniele Monteiro de Carvalho, Eliana Monteiro 

Scherbak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação negatória de paternidade c/c retificação parcial de 

registro de nascimento ajuizada por Francisco João de Carvalho, em 

desfavor de B.M.C menor devidamente representada por sua genitora 

Eliana Monteiro Scherbak, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando o petitório retro, DESIGNO audiência para a oitiva das partes 

para a data de 06/03/2019 às 15h40min.

Às providências.

Initimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59900 Nr: 2456-32.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDL - MCA Logistica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 310-57.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricola Cachimbo Vale do Arinos Produtos 

Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produtos Quimicos São Vicente Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Adala Fernandes - 

OAB:163412/SP

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fls. 172/173.

Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação dos bens 

bloqueados via Renajud.

No mais, intime-se a parte exequente para manifestar quanto a petição e 

documentos de fls. 174/177.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 2491-94.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Bragagnollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 D E C I S Ã O

Foi penhorado no rosto destes autos o valor de R$ 20.342,02 (vinte mil e 

trezentos e quarenta e dois reais e dois centavos), conforme termo de 

penhora acostado na contracapa, por determinação do juízo da 1ª vara 

nos autos código 38490.

Às fls. 190 oficio daquela serventia solicitando providências para 

levantamento do crédito.

Pois bem. Às fls. 159 já houve determinação para levantamento dos 

valores, sendo que às fls. 179/181 foram expedidos os respectivos 

alvarás em favor de Aparecida Carlini Maio Nogueira, credora nos autos 

código 38490 – 1ª vara.

Assim, determino:

1) Oficie-se aquela serventia comunicando o levantamento dos valores, 

bem como encaminhe-se cópia dos alvarás;

2) Intime-se o exequente para manifestar quanto a eventual satisfação do 

crédito pretendido nesta demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção por cumprimento da obrigação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35107 Nr: 2671-47.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho, Luana 

Maira Soares de Melo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1720 Nr: 269-42.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela A. Oliveira-ME, João Cândido de 

Oliveira, Valcir Antonio Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 
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OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 381, pois verifico que a sentença de fls. 161/165, 

condenou o Banco em pagamento de honorários advocatícios, no patamar 

de 10% do valor do débito, havendo o deposito equivocado pela parte 

executada de valores a título de honorários.

Assim, determino a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, devendo ser observado que 10% do valor 

depositado às fls. 376 refere-se a honorários advocatícios, que deverá 

ser liberado na conta indicada às fls. 381.

Expedidos os alvarás, digam as partes em 05 (cinco) dias quanto a 

satisfação do débito.

Por fim, concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 2343-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosália dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei Canedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e torno definitiva a reintegração de 

posse do imóvel Lote 04, da Rua Luiz Bressan, Bairro Santa Cruz, nesta 

cidade de Juara-MT em favor da requerente, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42504 Nr: 2932-41.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 97/98 a parte exequente pede pela suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização 

de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 4140-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Tondim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a presente Ação de 

Usucapião Extraordinário Urbano e reconheço o domínio da Requerente 

sobre imóvel situado à Lote 17, Quadra 07, no Jardim São João, Juara-MT, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do 

CPC. Preclusas as vias recursais, expeça-se mandado ao cartório de 

registro de imóvel de Juara-MT para que o imóvel situado a à Lote 17, 

Quadra 07, no Jardim São João, em Juara-MT, seja devidamente 

escriturado em nome Adriana Tondim Guimarães; Condeno os requeridos 

nas custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios em 

R$2.000,00 (dois mil reais) na forma do artigo 85, § 2º, do CPC; Certificado 

o trânsito em julgado, ao arquivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 3668-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, MGM, VMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 82.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 1893-77.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Para dar cumprimento ao acórdão do TRF1, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.11.2018, às 16h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 
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do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; ou b) o cumprimento, 

pelo trabalhador, até o dia da morte, dos requisitos para a obtenção da 

aposentadoria.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10954 Nr: 156-15.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 4086-26.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luís Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pleitos iniciais, para 

declarar o período de 11/1979 a 11/1990 como tempo de atividade rural e 

converto em tempo de serviço comum o período mencionado, extinguindo 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30938 Nr: 106-13.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Para dar cumprimento ao acórdão do TRF1, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.11.2018, às 17h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a 

comprovação da condição de segurado especial (trabalhador rural), por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente a 

carência do benefício pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 2758-61.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Nery de Matos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:131.600, Marina 

Cristina Tabile - OAB:16857/MT, Ventura Alonso Pires - 

OAB:132.321 SP, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 DECISÃO

Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença – substituição do produto defeituoso, DEFIRO o pedido de 

conversão em perdas e danos, para determinar que a requerida restitua o 

valor pago pelo aparelho celular, devidamente corrigido desde a data do 

desembolso até o efetivo pagamento, conforme autorizado pelo art. 499 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 3204-64.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKRB, Vanez Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

valor de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), à época do efetivo pagamento, referente ao seguro DPVAT, nos 

termos do artigo 3º, I da lei 6.194/74, corrigidos monetariamente a partir do 

acidente (24.08.2008), acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao 

mês, conforme artigo 406 do Código Civil, estes contados a partir da 

citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.Condeno ainda a 

requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 76101 Nr: 278-08.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marmol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC Hundai S/A, Hyundai Heavy Industries 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO PRADO LOPES - 

OAB:143263, LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - OAB:149415

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 293 do CPC, acolho a 

impugnação ao valor da causa e determino a intimação do autor para, que 

no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o valor da causa, atribuindo quantia 

aos pedidos de danos morais, materiais e perdas e danos.Corrigido o valor 

da causa, deverá no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de 

recolhimento da complementação das custas processuais.Após, intime-se 

as partes para dizer, no prazo de 15 (quinze) se desejam produzir outras 

provas.Por fim, concluso para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 2996-80.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenice Smith

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta ADENICE SMITH, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados 

nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 118/120, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 129.512,02.

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 125/126, perfazendo um montante de R$ 

115.411,90.

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação 

(f.131/132).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69487 Nr: 1031-96.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Angelico Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 313-94.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 DECISÃO

Trata-se de informação de descumprimento de liminar, alegando a parte 

autora que a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica na 

UC 6/673798-5.

Considerando o lapso temporal desde a comunicação da parte autora, 

intime-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve o 

cumprimento da ordem judicial.

No mais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72308 Nr: 2359-61.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 2059-70.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos iniciais, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensas ante a 

gratuidade da justiça.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28119 Nr: 668-56.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete de Freitas Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56454 Nr: 2694-85.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grinauria Maria da Conceição Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por GRINAURIA MARIA 

DA CONCEIÇÃO MEIRELLES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 121, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 36.270,08 (trinta 

e seis mil e duzentos setenta reais e oito centavos).

 A Autarquia intimada, concordou com o valor apresentado (f. 123).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 653 Nr: 330-34.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. FERNANDES DE ARAÚJO, Leonardo 

Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 152 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 13-79.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves de Padua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INDEFIRO o pleito de fls. 196, eis que a patrona não anexa contrato de 

honorários para corroborar o pedido.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores, na conta bancária 

indicada às fls. 201.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 1593-13.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Divino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta JOÃO DIVINO TEIXEIRA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 145, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 27.888,78.

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 158v, perfazendo um montante de 

R$19.390,79.

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

162).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42728 Nr: 3158-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Torres Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta ODAIR TORRES 

DESGADO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 130, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 26.069,65.

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 139, perfazendo um montante de 

R$1.607,47.

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

151/152).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 4175-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto CRL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de Ref. 56.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42805 Nr: 3235-55.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Nunes-ME, Carlos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 142 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 
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prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56855 Nr: 3071-56.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osny Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta OSNY OTTENIO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados 

nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 119, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 35.600,47.

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 131v, perfazendo um montante de R$ 

26.717,53.

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação 

(f.136).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13513 Nr: 1895-23.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Alécio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 191.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 30-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querino Nunes da Mota Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Arthur Olimpio dos Santos 

Sobrinho-rep. Luana Maira Soares de Melo Santos., Luana Mayara de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fl. 55, suspendo o processo por 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 1204-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., Defant &Defant Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447

 Intimar o patrono da parte requerida Valtra do Brasil Ltda para retirar em 

Cartório Carta Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 1204-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., Defant &Defant Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447

 Intimar os patronos da parte autora, para conhecimento e manifestação 

ncessária quanto ao teor da certidão do sr. Oficial de justiça (Ref.79), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 3082-80.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Costa Eugenio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Para julgamento do feito entendo necessário a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do requerido, razão pela qual, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 11.12.2018 às 

13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 
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como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-65.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VIEIRA DA SILVA 37492960816 (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 29/01/2019 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

JULIANA KOCHHANN DE HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA THAYS VICENTE BARBOSA (REQUERIDO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovo a intimação 

do(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do endereço atualizado do(a) promovido(a), sob pena 

de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-52.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS CARASSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-40.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PAULO TEIXEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-28.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

VALMIR CIPRIANO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

SINFRONIO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000058-56.2017.8.11.0018 REQUERENTE: SINFRONIO 

GOMES DAS NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A DESPACHO 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, intimem-se as 

partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-52.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS CARASSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-40.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PAULO TEIXEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-28.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

VALMIR CIPRIANO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-88.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANEI ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 30/01/2019 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-21.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DIAS COLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010175-21.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME REQUERIDO: 

JOEL DIAS COLARES D E S P A C H O Compulsando os autos noto que já 

houve tentativa de citação/intimação da parte promovida através de A.R., 

oficial de justiça e por telefone, restando todas infrutíferas. Assim, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias informar o 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-40.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FABRE - ME (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO FABRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. WALDOW MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010435-40.2012.8.11.0018 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO FABRE, JOAO ANTONIO FABRE - ME 

REQUERIDO: S. R. WALDOW MADEIRAS - ME DESPACHO Decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado, intime-se a parte autora para informar 

endereço atualizado do requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-27.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA E DANTAS PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-19.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES BORBA (REQUERIDO)

LUCIANO TIGGES BRASICA (REQUERIDO)

VALDIR BORBA (REQUERIDO)

CLAYTON BORBA (REQUERIDO)

KELY CRISTINA BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRYSCILLA BARBOSA SILVA OAB - PR0037929A (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ROGERIO HEITMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA KUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-68.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO EROTILDES ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-34.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO AIOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-94.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-57.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANT ANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-49.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PELLIZZARI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ROGERIO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-29.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-02.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

ANDERSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FLORENTIN MARTINEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA DONATO FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA IRENE DE SOUZA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-29.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-14.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALCEU VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-41.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CRISTINA BANDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. MIRANDA DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-70.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON L VIOLADA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-17.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-95.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ARRUDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-38.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-28.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIX DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010009-52.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CORREIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000176-32.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. ALECIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010294-79.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO GONCALVES CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-95.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-67.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000538-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000539-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 
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pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000556-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000599-55.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 
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ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000700-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000720-83.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 
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(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000724-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000840-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 
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FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000841-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000851-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 
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art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000936-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000993-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 
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DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001102-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001158-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a 

Fazenda Pública executada, por meio do endereço eletrônico 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo máximo de 

30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR sobre débitos 

que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 100 da CF/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento- 

art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não apresente 

embargos à execução ou concorde expressamente com os cálculos sem 

ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados improcedentes, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 
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NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001165-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001166-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 
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encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001168-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001169-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 
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Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001170-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001171-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 
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improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001174-63.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001175-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 
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apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001176-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001177-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 
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próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001178-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001179-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 
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abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001180-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001181-55.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 
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sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001182-40.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001183-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 
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eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001184-10.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001185-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 
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de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001186-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001187-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001188-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001189-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 
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do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001190-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001191-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 
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curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001192-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-69.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 
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pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001194-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001195-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 
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questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001196-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001197-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 
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mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001198-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001199-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 
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citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001200-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 91608 Nr: 2462-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Birnfeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena aplicada ao 

reeducando Daniel Birsfeld, qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela emergentes, nos moldes do art. 109 da Lei n. 

7.210/84.Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:Art. 974 – 

Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se 

houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao 

correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção 

da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).Ciência ao Ministério Público.Após o cumprimento da 
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determinação supra, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75467 Nr: 3903-84.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Henrique Chagas, Giovani dos Santos 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, 

Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 Cód. 75467 Vistos.3. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para: a) CONDENAR o acusado IGOR HENRIQUE 

CHAGAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 

33, caput, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal. b) CONDENAR 

o acusado GIOVANI DOS SANTOS DOMINGUES, já qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. 4. 

DOSIMETRIA DA PENA 4.1.RÉU IGOR HENRIQUE CHAGAS 4.1.1. TRÁFICO 

DE DROGAS Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou 

diminuição, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso. 43, caput, da Lei nº 11.343/06. 4.1.2. 

RECEPTAÇÃO Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou 

diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso. Incidindo, na espécie, o disposto no artigo 69 do 

Código Penal, fica a pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos de 

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Fixo como 

regime inicial o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do 

Código Penal. Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, 

porquanto o réu está segregado nos autos sob o cód. 72478. 4.2.RÉU 

GIOVANI DOS SANTOS DOMINGUES 4.2.1. RECEPTAÇÃO Ante a ausência 

de quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Fixo como 

regime inicial o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código 

Penal. Portanto substituo a pena de reclusão por uma restritiva de direito 

(art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, a ser 

imposta pelo juiz das execuções penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82848 Nr: 3401-14.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Batista Paes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos.

Trata-se de pedido de progressão de regime formulado pelo acusado 

Wender Batista Paes de Souza (ref. 200), aduzindo que os requisitos 

necessários estão devidamente preenchidos.

 Pois bem, compulsando os autos, denota-se que a progressão de regime 

do reeducando foi analisada no dia 14/09/2018 9ref. 198), sendo 

indeferida em razão da ausência do requisito subjetivo.

 Sendo assim, indefiro o pleito defensivo, nos termos da fundamentação 

anterior, eis que as razões ainda subsistem.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118619 Nr: 6573-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil de Juara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de lavra do nobre 

advogado de Vanderlei Dias.

Percebe-se que o denunciado afirma ser pai de filhos menores, porém não 

colacionou aos autos quaisquer documentos que comprovem a 

paternidade e a idade de referida prole.

É cediço que o artigo 318, VI permite que homens cumpram prisão 

domiciliar na hipótese de ser o único responsável pelos cuidados de filhos 

de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

 Assim, intime-se o nobre advogado peticionante para colacionar aos 

autos documentos que comprovem a idade dos filhos, bem como se o 

indiciado é o único responsável pelos cuidados do filhos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas.

Juntados os documentos ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 6488-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Ederson Ribeiro 

de Carvalho.

Alega a nobre defesa estarem ausentes os requisitos da prisão 

preventiva.

 O pleito foi fundamentado da seguinte forma:

"Terceiro, porque se o réu responder ao processo em liberdade não fere a 

garantia de ordem pública visto que a ameaça à ordem pública, como 

pressuposto que autoriza a prisão preventiva, deve estar demonstrada de 

forma consistente no decreto prisional, não servindo como fundamento a 

simples menção à gravidade do delito imputado na denúncia, mesmo que 

hediondo, e à comoção social causada na comunidade, circunstâncias 

que não se mostram suficientes, por si só, para a decretação da referida 

medida restritiva de liberdade antecipada, que deve reger-se sempre pela 

efetiva necessidade no caso concreto. O que data vênia não é o caso dos 

presentes autos."

O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do pedido e, 

subsidiariamente, pela não revogação da prisão.

 Pois bem, percebe-se que a prisão foi decretada para garantir a ordem 

pública, ante a reincidência do acusado e tal fato não foi refutado pela 

nobre defesa.

Assim, considerando que a denúncia já foi recebida e que subsistem os 

requisitos do cárcere cautelar, em especial a imperiosa necessidade da 

prisão para o fim de evitar a reiteração criminosa, deve o pedido, por ora, 

ser indeferido, porquanto a prisão se faz necesário para garantida ordem 

pública.

 Destarte, indefiro o pedido, mantendo incólume a decisão anterior que 

determinou a prisão do acusado.

Intimem-se desta decisão.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111568 Nr: 3728-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS CAMARGO, Filiação: Malvina 

Teixeira e Vercidino Camargo, data de nascimento: 23/10/1980, 
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brasileiro(a), natural de Capanema-PR, convivente, motorista, Telefone 

49-99945-2226. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do requerido acerca da medidas cautelares aplicadas

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de representação formulada pelo 

Delegado da Polícia Judiciária Civil da Comarca de Herval d’ Oeste/SC para 

que seja decretada a prisão preventiva do investigado Jonas 

Camargo.Observa-se que a prisão preventiva do investigado foi decretada 

pelo Juízo da Comarca de Herval d’ Oeste e posteriormente revogada em 

razão da declinação da competência a este Juízo.É o relatório.Fundamento 

e decido.A representação relata que as diligências realizadas em sede 

pré-processual coligiram no sentido de que Jonas Camargo, teria, em tese, 

cometido o evento delituoso previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo 

por vítima a menor Julia Emanuelle Oliveira Correia da Silva.Pois bem, a 

prisão preventiva está condicionada aos pressupostos da prova da 

existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, além da 

existência de fatos que fundamentam a segregação cautelar: garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a 

aplicação da lei penal (CPP, art. 312).Tendo em vista que a prisão é a 

ultima ratio, principalmente quando se é possível substituí-la por medidas 

cautelares, consoante inteligência da Lei n.º 11.403/2011, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe.É sabido que, em nosso ordenamento 

jurídico vigora o princípio de presunção de inocência, sendo certo que o 

decreto de prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz 

parte de uma exceção à regra de que o acusado pode responder ao 

processo em liberdade, já que a nossa Magna Carta tem como fundamento 

maior a dignidade da pessoa humana, de tal modo que a privação da 

liberdade do cidadão só se justifica quando preenchidos os requisitos 

legais para sua decretação ou manutenção.Em análise aos autos, 

observa-se que embora se trate de acusação de crime grave e estejam 

presentes indícios de autoria e de materialidade, os últimos episódios de 

abusos ocorreram há mais de dois anos, assim, entendo que no presente 

momento para garantir a segurança da menor a fixação de medidas 

cautelares é suficiente.É cediço que a prisão cautelar deve guardar 

contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a 

destempo, segundo entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça desse 

Estado:“A contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação 

cautelar é requisito cumulativo para que possa ser determinada.” (RSE nº 

25581/2017 – 5.5.2017).“A falta de contemporaneidade do delito imputado 

ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a 

necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não 

atender ao requisito essencial da cautelaridade.” (RHC nº 74430/SP – 

Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2017).Assim, por ora, deixo de decretar a 

prisão preventiva do investigado Jonas Camargo, no entanto, em 

observância ao princípio da proteção integral da criança e adolescente, 

bem como o poder geral de cautela atribuída ao Magistrado, torna-se 

imprescindível a aplicação in casu das medidas cautelares diversas da 

prisão, como forma de assegurar a integridade da vítima.Assim, com base 

em tais fundamentos e, por não existirem, os pressupostos autorizadores 

da prisão preventiva impõe-se ao presente procedimento tão somente a 

fixação de cautelares ao investigado, por ser medida de 

rigor.DISPOSITIVO.Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de representação pela prisão preventiva formulada 

pelo Delegado de Polícia de Herval d’ Oeste/SC, em face do investigado 

JONAS CAMARGO, com fundamento no art. 312 do CPP. E determino que 

o investigado, submeta-se as seguintes medidas cautelares:a)Proibição de 

aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por 

qualquer meio de comunicação; estabelecendo-se o limite mínimo de 300 

(trezentos) metros de distância;b)Proibição de mudar de endereço sem 

autorização judicial.c)Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento 

das disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor a 

POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA.Comunique-se a autoridade 

Policial com a urgência que o caso requer.Ciência ao representante do 

Ministério Público.Oficie-se ao Juízo da Comarca de Herval d’ Oeste/SC, 

para que encaminhe cópia integral da investigação, bem como informe em 

que fase estão as investigações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 22 de outubro de 2018

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32236 Nr: 480-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo a intimação do Advogado para que informe o endereço da 

testemunha JOSÉ ANTONIO LELIS DA NÓBREGA, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça pag: 131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 114396 Nr: 4856-43.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Junior dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 .Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 2019, às 15h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se o 

denunciado e seu defensor.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110691 Nr: 3270-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Civil de Juara MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Cód. 110691

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição de fiança formulado pela defesa de José 

Joaquim dos Santos.

A fiança arbitrada pela Autoridade policial foi devidamente recolhida (fl. 

22), contudo, quando da análise do auto de prisão em flagrante, esta foi 

revogada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pleito 

defensivo.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Verifica-se que o suspeito foi preso em flagrante no dia 1º/05/2018, pela 

suposta prática do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

O art. 337 do CPP autoriza a restituição fiança, quando for declarada sem 

efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou 

declarada extinta a ação penal, devendo o valor que a constituir, 

atualizado, ser restituído sem desconto, ressalvada a hipótese do 

parágrafo único do art. 366 do CPP.

 Não obstante o artigo preveja que a restituição será cabível nos casos de 

absolvição ou extinção de punibilidade, observa-se que a fiança foi 

revogada, portanto, não há razão para manutenção do valor pago a título 

de fiança.

Ante o exposto, por analogia ao artigo 337 do Código de Processo Penal, 

defiro o pedido de restituição da fiança formulado por José Joaquim dos 

Santos, com fulcro no artigo 337 do Código de Processo Penal, mediante 

termo nos autos.

Intime-se o requerente para informar a conta para o levantamento do valor.

Após, expeça-se o respectivo alvará para o levantamento.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56621 Nr: 2822-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gonçalves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Autos nº. 2822-08.2012.811.0018 - Código: 56621

Denunciado: Gilberto Gonçalves Coelho

 Vistos etc,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de GILBERTO GONÇALVES COELHO, qualificado nos autos, 

imputando-lhe as sanções previstas no artigo 302, do Código de Trânsito 

Brasileiro, pelos seguintes fatos delituosos:

 “Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de maio de 2012, por 

volta das 19 horas, na Rodovia do Vale, KM 01, em uma curva, em frente à 

Boate La Piova, Município de Juara, o acusado GILBERTO GONÇALVES 

COELHO, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor 

contra a vítima ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, conforme laudo de exame 

necroscópico de fls. 05 e demais provas constantes dos autos.

Restou apurado que o acusado conduzia uma caminhonete L 200, placa 

EHR 1737, pelo citado local, oportunidade em que, imprudentemente, 

chocou-se na traseira de uma motocicleta conduzida pela vítima Antônio 

Pereira de Souza que trafegava no mesmo sentido. Mesmo o sistema de 

frenagem, o acusado empurrou a motocicleta por cerca de 94 (noventa e 

quatro) metros desde o ponto de impacto até o local onde os veículos 

pararam.

A vítima fora arrastada por uma distância de cerca de 60 (sessenta) 

metros, sendo jogada às margens da rodovia”.

A denúncia foi recebida no dia 23 de janeiro de 2013 (fl. 39).

Citado pessoalmente (fl. 78, verso), o denunciado apresentou resposta à 

acusação às fls. 48/55.

Inexistindo as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência 

para colheita de provas.

Nessa ocasião foram inquiridas as testemunhas Adriano Pereira de 

Souza, Milton Lameu de Azevedo e Adão José dos Santos e interrogado o 

acusado (mídia de fl. 80).

 A testemunha Pedro Malaquias Filho foi inquirida na Comarca de 

Tabaporã/MT (mídia de fl. 140).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais (fls. 141/152), 

requerendo a procedência da denúncia. A Defesa, por sua vez, 

apresentou alegações finais requerendo a absolvição do acusado uma 

vez que não o acusado não agiu com culpa no evento danoso (fls. 

154/171).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O delito em questão consiste em "um tipo aberto, que depende, pois, da 

interpretação do juiz para poder ser aplicado. A culpa, conforme o artigo 

18, II, do Código Penal, é constituída de 'imprudência, negligência ou 

imperícia'. Portanto, matar alguém por imprudência, negligência ou imperícia 

concretiza o tipo penal incriminador do homicídio culposo" (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. rev. atual. e ampl. - 

São Paulo: RT, 2012, p. 617).

De acordo com os ensinamentos do referido jurista, a caracterização da 

culpa imprescinde dos seguintes elementos:

"a) concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais 

importante na culpa é a análise do comportamento, e não do resultado; b) 

ausência do dever de cuidado objetivo, significando que o agente deixou 

de seguir as regras básicas de atenção e cautela, exigíveis de todos que 

vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado derivam da proibição 

de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente 

organizada está disposta a tolerar (cf. Marco Antonio Terragni, El delito 

culposo, p. 29); c) resultado danoso involuntário: é imprescindível que o 

evento lesivo jamais tenha sido desejado ou acolhido pelo agente; d) 

previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a 

qualquer ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a 

culpa, pois não se exige da pessoa uma atenção extraordinária e fora do 

razoável. O melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério 

objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da 

sociedade teria condições de prever o resultado, através da diligência e 

da perspicácia comum, passando-se em seguida à análise do grau de 

visão do agente do delito, vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que 

o autor tinha para evitar o resultado. É o que sustenta Magalhães Noronha 

(Do crime culposo, p. 91/92)" (ob. cit. p. 211). (negritei).

Tecidas estas breves considerações, passo à análise da autoria e 

materialidade.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim de 

ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame de necropsia, termo de 

depoimento das testemunhas e laudo pericial em local de acidente.

A autoria é incontestável.

O denunciado Gilberto quando ouvido em Juízo declarou que no dia do 

acidente estava voltando de uma festa, porém, não havia feito o uso de 

bebida alcoólica. Asseverou que era por volta das seis e meia da tarde no 

momento do acidente e não sabe precisar a velocidade que estava. 

Afirmou que se recorda que cruzou com outro veículo e o farol ofuscou 

sua visão e quando percebeu a motocicleta já estava muito próxima e 

andando devagar. Aduziu que quando viu a motocicleta freou, contudo, 

não conseguiu evitar o impacto. Ressaltou que sua caminhonete possui 

sistema de frenagem ABS e quando o sistema é acionado de forma 

brusca o veículo trava, fato que o fez não conseguir virar o volante, 

seguindo reto. Afirmou que no momento da colisão ouviu um barulho no 

para-brisa e quando a caminhonete parou, juntamente com a testemunha 

Pedro, que vinha logo atrás do veículo, constataram que a motocicleta 

estava embaixo do carro. Disse que encontraram o ofendido caído no 

acostamento.

A testemunha Adão José dos Santos, investigador de polícia, afirmou que 

no dia seguinte ao fato foi até o local do sinistro realizar perícia e eram 

visíveis as marcas de frenagem e pedaços dos veículos espalhados. 

Asseverou que a perícia constatou que a motocicleta estava a uma 

distância de aproximadamente 90 (noventa) centímetros de distância da 

linha do acostamento, sendo que após a colisão a motocicleta foi 

arrastada por cerca de 98 (noventa e oito) metros até o ponto de parada e 

a vítima foi jogada para fora da pista de rolamento. Acrescentou que a 

parte frontal da caminhonete do lado direito (passageiro) colidiu na traseira 

da motocicleta, sendo que o ofendido após o choque bateu com a cabeça 

no vidro da caminhonete, sendo constatada inclusive que havia cabelo da 

vítima no para-brisa do veículo.

 O policial militar Milton Lameu de Azevedo, subscritor do boletim de 

ocorrência, asseverou que esteve no local do acidente no mesmo dia do 

fato e lavrou o boletim de ocorrência com base em dados colhidos no 

local, tendo sido constatado que com o impacto a vítima foi arremessada 

ao solo para fora da pista de rolamento, sendo que a motocicleta ficou 

embaixo do veículo e foi arrastada até o ponto de parada. Segundo o 

referido policial no momento da lavratura do boletim de ocorrência não 

dispunha de nenhum instrumento de medição para precisar os dados 

constantes no boletim de ocorrência.

 Adriano Pereira de Souza, irmão da vítima, ouvido na condição de 

informante disse que a motocicleta de Antônio estava em perfeitas 

condições, possuindo placa refletiva, luz de freio, seta, de modo que seu 

irmão sempre respeitava as regras de trânsito. Acrescentou que foi ao 

local do acidente e percebeu marcas de frenagem, as quais se iniciaram 

antes da curva que havia no local.

Pedro Malaquias Filho, condutor do veículo que vinha logo atrás de 

Gilberto, relatou em Juízo que estava retornando para Juara de uma festa 

que acontecia na localidade conhecida como “postinho”, quando nas 

proximidades da boate “La Piova”, onde possui uma curva acentuada 

percebeu que o condutor da caminhonete não conseguiu fazer a curva e 

seguiu reto. Aduziu que parou seu veículo para prestar socorro e então 

percebeu que embaixo do veículo de Gilberto havia uma motocicleta. 

Segundo a mencionada testemunha a vítima foi encontrada ao lado do 

murro da boate, ainda com vida, tendo sido realizado os primeiros 

socorros à vítima. Aduziu que conduzia seu veículo há uns seiscentos 

metros de distância do veículo de Gilberto, há aproximadamente 80 km/h 

(oitenta quilômetros por hora) e somente percebeu a ocorrência do 

acidente pelo fato de que a caminhonete não fez a curva.

O Laudo Pericial de fls. 15/21, concluiu que “a vítima Antônio Pereira de 

Souza conduzia sua motocicleta Honda XLR 125, placa NJI 9535, na 

rodovia 220, sentido Juína/Juara, na pista da direita a uma distância de 90 

(noventa) centímetros da faixa contínua do acostamento, quando 

transitava em frente à “Boate La Piova” sua motocicleta foi atingida por 

trás pela camionete L200, placa ERH 1737 conduzida por Gilberto 

Gonçalves Coelho, que trafegava no mesmo sentido da motocicleta. 
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Mesmo utilizando o sistema de frenagem a camionete empurrou a 

motocicleta por uma distância de 94 m (noventa e quatro metros), desde o 

ponto de impacto até o ponto onde os veículos repousaram. A vítima foi 

arrastada por uma distância de 60 (sessenta) metros e foi jogada as 

margens da MT, entrada da “Boate La Piova”. Com o impacto a motocicleta 

danificou toda a parte traseira, inclusive a lanterna, dificultando precisar 

se luz traseira estava ligada ou não na hora do acidente”.

A defesa em suas razões alega que não ficou demonstrada a culpa do 

condutor do veículo, entretanto analisando os depoimentos testemunhais, 

juntamente com o laudo pericial, constata-se a negligência.

Não resta a menor dúvida de que houve ausência do dever de cuidado 

pelo réu, que conduzia o veículo em alta velocidade facilmente constatado 

pelo fato que o carro após abalroar na motocicleta ainda percorreu cerca 

de 94 m (noventa e quatro metros de distância), arrastando a motocicleta. 

Ademais, a testemunha Pedro Malaquias afirmou que conduzia seu veículo 

cerca de 600 m (seiscentos metros) de distância do veículo de Gilberto, à 

aproximadamente 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), logo, notável que 

o acusado empreendia velocidade superior.

Não se pode olvidar que o laudo pericial goza de presunção de 

veracidade, devendo prevalecer se não vier a ser infirmado por prova 

melhor.

À propósito, sobre a conduta imprudente, leciona Rogério Greco:

"Imprudente seria uma conduta positiva praticada pelo agente que, por não 

observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era 

previsível. Na definição de Aníbal Bruno, "consiste a imprudência na 

prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer". Por 

exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva em 

seu veículo automotor ou o que desrespeita um sinal vermelho em um 

cruzamento, etc. A imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa". (in 

Curso de Direito Penal, parte geral. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, 

p. 207).

Sobre a matéria, a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça, nos autos de apelação sob n. 76773/2011, sob a Relatoria do Des. 

Marcos Machado, Fl. 8 julgado em 19/11/2014 e publicado em 26/11/2014, 

firmou o seguinte entendimento:

“Age com culpa, na modalidade de imprudência, o sujeito que, ao conduzir 

seu veículo, não toma os cuidados e cautelas necessárias para evitar o 

resultado lesivo, muito mais ainda, quando o conjunto probatório informa 

de maneira contundente que a causa determinante pelo evento funesto foi 

o comportamento do motorista que, ao efetuar manobra arriscada [...] não 

atentou para as condições da pista e terceiros presentes no local. Nos 

delitos de trânsito, a conduta imprudente decorrente da inobservância do 

dever de cuidado objetivo que ocasione o resultado morte, enseja a 

responsabilidade penal por homicídio culposo.” (TJMT, Apelação Criminal 

n° 104413.2011).

“Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de eventual conduta 

culposa por parte da vítima, nenhum benefício traria ao recorrente, pois em 

sede criminal não há que se falar em compensação de culpas.” (STJ, 

AgRg no REsp nº 881410/MT)." (...)"

Certamente, o réu não teve intenção de causar o resultado obtido, 

contudo, a sua previsão era mais do que natural diante de toda a 

contextualização fática mencionada, sendo plenamente possível exigir a 

consciência de qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção sobre a 

condução de veículo automotor que imprimir alta velocidade incompatível 

com a via pode acarretar a perda do controle e ocasionar um acidente.

Ademais, o trecho onde ocorreu o acidente possuía curvas, sendo que a 

pista também não era iluminada, fato que deixa mais claro que o acusado 

deveria ter agido com cautela e conduzido o veículo em baixa velocidade e 

se assim o tivesse feito, teria observado o veículo que estava a sua 

frente.

Com efeito, restou demonstrado que o acusado agiu com culpa, uma vez 

que os autos denotam a imprudência do condutor que em alta velocidade 

acabou por ocasionar lesões corporais à vítima que a levaram à óbito, 

porquanto deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de 

observar as básicas regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe 

era exigível um mínimo de atenção e cautela, tudo conforme a regra 

insculpida no CTB:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito".

Deste modo, após o exame do conjunto probatório coligido no caderno 

processual, restou suficientemente comprovado que o acusado agiu sem 

o dever de cuidado objetivo, na medida em que, devido as condições da 

rodovia (escura e cheia de curvas), deveria ter empreendido velocidade 

compatível com as condições da pista, culposamente, veio a atingir 

Antônio, vindo a ocasionar a morte da vítima e extensivo sofrimento a 

todos os envolvidos nesse fatídico cenário, causando dores e sofrimentos 

irreparáveis não somente à família da vítima pessoa com apenas 32 (trinta 

e dois anos da idade).

Logo, a condenação do réu pelo delito de homicídio culposo no trânsito, 

nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, 

inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, além de não 

estarem configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386 do 

Código de Processo Penal é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu GILBERTO GONÇALVES COELHO, pela prática do crime 

previsto no artigo 302, da Lei nº. 9.503/97.

 A pena prevista para o crime de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor é de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

 Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifica-se que o acusado não agiu com culpabilidade que ultrapassasse 

os limites da forma repressora; antecedentes criminais imaculados; 

inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, 

razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há 

elementos suficientes para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; os 

motivos são inerentes à tipificação; as consequências não só de cunhos 

psicológicos como materiais, foram gravíssimas ante a brusca interrupção 

de uma vida humana (inerentes ao tipo); o comportamento da vítima em 

nada influenciou na conduta do acusado.

 Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a 

pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a existência da atenuante da confissão 

espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No 

entanto, deixo de aplicá-la por já ter fixado a pena no mínimo legal. 

Inteligência da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância 

atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Não existem agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase, existem causas de aumento ou diminuição da pena, 

razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a pena de 2 

(dois) anos de detenção, e 02 (dois) anos de suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da 

benesse.

 Portanto substituo a pena de detenção por duas restritivas de direitos 

(art. 44, § 2º, do CP), que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções 

penais.

Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das custas, 

intimando-se o acusado para o pagamento.

Estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, 

levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal.

 Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em liberdade, 

dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se 

encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva 

prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.

Deixo de condenar o acusado em pagamento de indenização, uma vez 

que já houve composição civil (autos de código 59697).

Ainda, transitada em julgado a sentença condenatória, intime-se o réu para 

entregar à Autoridade Judiciária, em 48h (quarenta e oito horas), a 

Carteira Nacional de Habilitação, caso possua (art. 293 da Lei nº. 

9.503/97).

Oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, à Polícia Rodoviária 

Federal, Policia Judiciária Civil para informar acerca da pena de "proibição 

de dirigir veículo automotor"( Art. 295, da Lei nº. 9.503/97).
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Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cientifique-se o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF 

e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;

Expeça-se guia de execução penal;

 Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Juara/MT, 16 de outubro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70715 Nr: 1643-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Cód. 70715

Vistos.

Trata-se de pedido de substituição de testemunha formulado pelo Defesa, 

no qual aduz que a testemunha Maria Antônia de Correia Peres não foi 

localizada, razão pela qual pugna pela substituição desta pela testemunha 

Carlos Alberto da Conceição, o qual, inclusive, foi citado em audiência. 

(ref. 70)

Instado a se manifestar, o Ministério público opinou favoravelmente ao 

pleito defensivo. (ref. 76)

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Pois bem, na esteira do que foi decidido pela 2ª Turma do STF, relatoria do 

Ministro Edson Fachin, na ação penal nº 1.002, é possível a substituição 

de testemunhas, desde que exista motivo plausível e, para tanto, deve ser 

observado, de forma subsidiária, o disposto no artigo 451 do NCPC, in 

verbis:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for 

encontrada.

No caso dos autos, denota-se que a testemunha Maria não foi localizada 

para sua intimação, ocorrendo, assim, a hipótese prevista no inciso III do 

art. 451, CPC.

Ante o exposto, DEFIRO, o pedido da defesa e, por conseguinte, designo 

audiência para o dia 03/12/2018 às 13h30min.

Intime-se a testemunha no endereço indicado (ref. 70).

Intime-se o réu e o seu causídico.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES COUTINHO (RÉU)

 

Aviso de Recebimento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101519 Nr: 2512-10.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS AMBROZIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA RODRIGUES MASENA DE SOUZA, 

MARIA SUELI DE SOUZA ANDRADE, JOSÉ CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, RUTH EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - 

OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123333 Nr: 3452-04.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE COMPAREÇAM 

EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR AS CERTIDÕES DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 1051-52.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Alves Gadim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, MARCELO M. PORTUGAL GOUVÊA - 

OAB:OAB/SP 246.751, Pedro da Silva Dinamarco - OAB:126256/SP

 DECISÃO FLS. 385/386: "Vistos, Execução de título extrajudicial (apólice 

securitária), na qual foi a executada declarada devedora da obrigação de 

cobertura do capital segurado na apólice contratualizada (seguro de vida, 

abrangendo situação de incapacitação/invalidez permanente), na qual 

digladiam-se as partes acerca do real valor do crédito exequendo, 

basicamente porque entende a devedora que ao ter penhorado em suas 

contas bancárias o valor que correspondia à integralidade da execução 

ao tempo da constrição, não mais seria cabível falar em mora e, portanto, 

inexistiria razão para incidência de seus consectários (juros de mora e 

correção monetária) . [...] Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE a 

impugnação ao cálculo de liquidação apresentado pelo credor para: (a) 

Determinar que a incidência dos consectários da mora seja calculada 

somente até a data da transferência do valor penhorado em 2007 para a 

conta única judicial, abatendo-se o montante bloqueado e calculando-se, 

daí para frente, sobre a mora do eventual saldo remanescente, com 

abatimento do montante efetivamente liberado no bojo do procedimento 

executório; (b) Refazimento do cálculo de liquidação dos honorários 

sucumbenciais fixados nos embargos á execução, corrigidos a partir da 

data do arbitramento e com juros de mora contados do trânsito em julgado, 

sobre essa parte incidindo multa do art. 525 do NCPC, porque não pago o 

débito no prazo de carência processual para cumprimento voluntário da 

obrigação. Vindo os novos cálculos, conclusos para apreciação e 

eventual liberação do saldo remanescente que houver."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 37132 Nr: 1101-73.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSS, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105577 Nr: 391-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ELIAS NETO, SABINA GANZER, 

IRACI ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL INFORMAR OS 

DADOS BANCÁRIOS PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

ELETRÔNICO EM SEU FAVOR..

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23608 Nr: 3757-08.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANTONIO DE SOUZA, ANA MARIA 

MACEDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELOIZA RODRIGUES TIEPO, para devolução 

dos autos nº 3757-08.2004.811.0025, Protocolo 23608, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000722-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINO SEVERINO NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAUL LARA LEITE JUIZ DE DIREITO PROCESSO n. 

1000722-66.2017.8.11.0025 Valor da causa: $32,717.01 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: CHRISTINO SEVERINO NETO 

Endereço: FAZENDA - LOTE RURAL 81, S/N, JUINA 1 FASE, SECÃO E, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: CHRISTINO SEVERINO NETO Endereço: FAZENDA - LOTE 

RURAL 81, S/N, JUINA 1 FASE, SECÃO E, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): CHRISTINO SEVERINO 

NETO para pagar o débito acima, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pelo EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face 

do EXECUTADO: CHRISTINO SEVERINO NETO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de $32,717.01 (Trinta e dois mil, 

setecentos e dezessete reais e um centavo) VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: 

$32,717.01 Despacho/Decisão: "Vistos etc.I – Cite-se o devedor, por meio 

de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora 

e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível à informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado".Juína/MT, 3 de julho de 2017.RAUL LARA LEITE.Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 23 de Outubro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125016 Nr: 4425-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 
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que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 28/05/2019, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93232 Nr: 1357-06.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DALTOÉ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZOROASTRO C. TEIXEIRA - 

OAB:743

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições SEM 

REGISTRO apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do 

Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei n. 

10.826/03 e 65 do Decreto n. 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 451-74.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA GUIMARÃES, DAVID 

MONTEIRO SANTOS, LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.682/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/12/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010420-45.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA MATOS - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000754-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS CARDOSO RODRIGUES (EXEQUENTE)

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SOUZA TELES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS GUEBARA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ARCENO (REQUERENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010326-63.2016.8.11.0025. REQUERENTE: ISOLETE ARCENO DE SOUZA, 

ELIANE APARECIDA ARCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. V I S T O S, Concedo as autoras os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada 

a tempestividade dos recursos inominados (id’s. 14414737 e 14431432) 

nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO as 
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apelações interpostas no efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 

da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos às partes 

para contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 12h10min. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VALQUIRIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 12h50min. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MALCO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 13h00min. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 15h20min.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136230 Nr: 740-70.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TABALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 TEM A PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR AS ADVOGADAS DAS 

PARTES, OU SEJA, A ADVOGADA DO AUTOR DO FATO - DRA SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, E A ADVOGADA DA VÍTIMA: DRA 

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS. PARA 

COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 

05/11/2018 AS 17h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001516-87.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BRUNO ALMEIDA CAIRES 

REQUERIDO: OI S.A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado (id. 16043912) nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADES QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000757-89.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JADES QUEIROZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

Jades Queiroz de Souza em face de VIVO S.A., objetivando a declaração 

de inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada com 

pedido de indenização por danos morais em face da alegada inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de inadimplência, 

porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a empresa de 

telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse sentido. Em 

sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação e 

insiste na tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação. Diante desses fatos, entendo necessária a dilação 

probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias 

de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação 

de litigiosidade de massa impulsionada por captação de clientela, para 
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evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de 

defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 17h., facultando às partes apresentarem 

testemunhas e provas documentais novas, alertando que na dicção legal, 

a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do 

édito sentencial. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 14h15min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (ADVOGADO(A))

M. D. M. D. (RÉU)

V. R. S. (ADVOGADO(A))

R. G. D. J. (RÉU)

G. C. F. (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não 

poderá ser realizada, tendo em vista a convocação dessa magistrada 

para curso de formação continuada com o tema “Gestão de Conflitos e 

das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho”, REDESIGNO audiência 

para o dia 06/12/2018 às 13h30min, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da decisão de id 15521425. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA CRUZ DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000551-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JEFFERSON DA CRUZ DE SOUSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Empós, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 534 Nr: 69-27.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer-Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso Costa Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luiz Ferreira da Silva - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 121.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237760 Nr: 1644-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Uliana Marzochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcela regina de almeida 

freitas - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959

 intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 109/110 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 05/12/2018, às 14h45min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Caberá aos patronos das partes a intimação das testemunhas para que 

compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob 

pena de desistência na oitiva (§3º).Sobre a distribuição do ônus da prova 

(art. 357, III, CPC) tenho que caberá a cada uma das partes comprovarem 

suas alegações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 7280 Nr: 5-95.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA, Tsukashi 

Yoshida, Marcos Eller da Silva, Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Acerca da r. decisão de fls. 311/312.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33162 Nr: 3765-85.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rene Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI - OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

Procurador do Estado - OAB:6.613-B

 Intimação dos Procuradores da parte autora da r. decisão de fls. 407 e 

409 a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de evitar 

cerceamento de defesa, nos termos do art. 7º, do CPC. Igualmente para 

efetuar o depósito referente aos honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256974 Nr: 467-36.2018.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Almeida Gonçalves - 

OAB:PA / 25.065, Mariáh Carvalho Queiroz Lima Oliveira - 

OAB:26688, Paulo Henrique C. Castro - OAB:PA / 24.362

 INTIMAR a parte executada para informar conta bancária para devolução 

da importância - COM URGENCIA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, RAFAEL MIRANDA 

SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 RETIFICANDO a Intimação disponibilizada no DJE 10352 procedo com a 

intimação dos Procuradores da parte requerida para comparecerem na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22/11/2018, as 

13h30miin, sendo que o rol de testemunhas deverá aportar aos autos no 

pazo do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 212585 Nr: 2495-16.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finanmceira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Silva Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do procurador da parte autora de que os autos encontram -se 

com vista, bem como Decisão de fls 156/157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 2211-71.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Benedita Leporoni, Francisca Gertrudes dos 

Santos da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte impugnante para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) das.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 10855 Nr: 1298-46.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zilda Rosa de Jesus Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - INSS - OAB:3.833

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a contradição ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, passando a proferir a 

seguinte decisão:I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, 

RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a 

Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para que 

apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes 

próprios autos.III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).IV – Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.”CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254909 Nr: 5554-07.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCG, Claudia Mara de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cordon de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS” proposta por SOFIA CAMPOS 

GORDON devidamente representado por sua genitora e também autora 

CLAUDIA MARA DE CAMPOS que move em face de PAULO CORDON DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro as partes transigiram às fls. 46/47 e na mesma toada 

pediram pela homologação da avença.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 51/52 pugnando pela 

homologação do acordo entabulado.

Os autos vieram conclusos.

EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, SUSPENDO 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários da Justiça 

Gratuita.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios na importância de 10% 

sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Cientifique o Ministério Público.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 144531 Nr: 4128-67.2011.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios” proposta 

por Douglas Alves da Cruz em face do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que os ofícios requisitórios 

de fls. 70 foram adimplidos.

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando o teor da manifestação do exequente de fls. 82-v, 

vislumbra-se que o débito objeto dos presentes autos fora adimplido.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

ISENTO custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 

7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171224 Nr: 4066-90.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderci Maria Martins Gaeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Liderci Maria Martins Gaeta.

Os autos foram remetidos ao Contador Judicial.

Cálculo judicial aportado às fls. 133.

A impugnada concordou com o cálculo judicial, ao passo que a impugnante 

requereu fosse aplicado o temo inicial fixado em sede recursal.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De pronto, a despeito da manifestação da impugnante, basta volver o olhar 

ao cálculo judicial para verificar que fora utilizada exatamente a data 

fixada em sede recursal, qual seja, data da realização da perícia médica, 

não havendo que se falar em erro.

Pelo exposto, tendo em vista que as partes sucumbiram em parte, 

ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da impugnante, razão por que 

HOMOLOGO desde já o cálculo de fls. 133, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO as partes ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses, 

equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.

Entretanto, ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 

de dezembro de 2001, bem como com relação à impugnada, suspendo a 

exigibilidade por se cuidar de beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado às 

fls.126/126-v.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228214 Nr: 856-26.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonor Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nascional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25.293, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos com fulcro no art. 

918, I, CPC, e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do NCPC.Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.Ademais, INTIME-SE a exequente para manifestar acerca 

do prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259235 Nr: 1536-06.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Alexandre Stort, Fátima Máximo Soares, Eliane 

Cristina Araujo, Evanildo Bonfim Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão 

porque JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido dos requerentes para 

condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, a 

incorporar à remuneração dos requerentes (e a quaisquer outras verbas 

percebidas no período) o percentual decorrente da eventual perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, com a 

finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da servidora 

requerente e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória. Se constatada a defasagem, qual o percentual devido, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo 

prescricional, e, ainda, o pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao 

ajuizamento da Ação de Cobrança, devendo incidir sobre eventuais 

valores os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária. 

Sobre os possíveis valores encontrados incidirão juros moratórios a partir 

da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).Tocante à correção 

monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido 

paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC.Por fim, quanto aos 

honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado, nos 

termos previstos no inciso II, § 4º, do artigo 85 do NCPC. ISENTO o réu do 

pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.(...)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258883 Nr: 1354-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ferreira da Silva, Elizeu Gonzaga da Silva, 

José Carlos Toninato, José Mario do Amaral e Silva, Valdinei Marques 

Pimentel, Valdir Aparecido Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão 

porque JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido dos requerentes para 

condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, a 

incorporar à remuneração dos requerentes (e a quaisquer outras verbas 

percebidas no período) o percentual decorrente da eventual perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, com a 

finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da servidora 

requerente e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória. Se constatada a defasagem, qual o percentual devido, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo 

prescricional, e, ainda, o pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao 

ajuizamento da Ação de Cobrança, devendo incidir sobre eventuais 

valores os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária. 

Sobre os possíveis valores encontrados incidirão juros moratórios a partir 

da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).Tocante à correção 

monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido 

paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC.Por fim, quanto aos 

honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado, nos 

termos previstos no inciso II, § 4º, do artigo 85 do NCPC. ISENTO o réu do 

pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 4888-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Correia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por Maria Alves 

Correia Ramos em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

porém, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240326 Nr: 3060-09.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Oliveira Cardoso Dias, HKCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, DIONE KAROLINE GOMÇALVES HOLANDA - 

OAB:14554/E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Valéria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, 

razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) a pagar a Herison Kaio Cardoso Dias o benefício de amparo social 

no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do 

requerimento administrativo, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”. Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. Por essa mesma 

razão, diante do princípio da causalidade, CONDENO a autarquia ré nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso 

III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236269 Nr: 873-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de “Ação de Execução de Título Judicial” proposta por Suellen 

Menezes Barranco em face do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que os ofícios requisitórios 

de fls. 61 foram adimplidos.

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando o teor da manifestação do exequente de fls. 61, 

vislumbra-se que o débito objeto dos presentes autos fora adimplido.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

ISENTO custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 

7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249904 Nr: 2992-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Suzilaine Fernanda Lopes, Luiz Carlos dos Santos, 

Maria Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Internação Compulsória” proposta por Suzilaine 

Fernanda Lopes neste ato representando seus pais Luiz Carlos dos 

Santos e Maria Aparecida Lopes, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte autora informou que sua mãe, a senhora 

Maria Aparecida Lopes não necessita mais da internação, requerendo 

assim a exclusão da genitora no presente feito.

Após, vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante a perda do 

objeto da demanda no tocante a senhora Maria Aparecida Lopes, haja 

vista que a mesma não necessita mais do tratamento de internação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém 

suspendo a exigibilidade por se cuidar de beneficiaria da justiça gratuita, 

eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

No mais, DETERMINO que SE EXPEÇA alvará referente ao bloqueio de 

fl.87.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235102 Nr: 223-78.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicanor Sebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Nicanor Sebalho contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

A exequente aportou cálculo do débito atualizado à fl. 134.

À fl.135-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

à fl. 134 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247452 Nr: 1840-39.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Madalena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a liminar alhures deferida, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Clara Madalena de Oliveira, a partir da data do requerimento administrativo, 

o qual perdurará pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses contados a partir 

da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257464 Nr: 654-44.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando 

a tutela alhures deferida, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a Solange Alves da 

Silva, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores 

aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 
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obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237764 Nr: 1648-43.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 (...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC 

a pretensão formulada por JOÃO RODRIGUES CORDEIRO.CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que a concessão da gratuidade 

da justiça não o exime do ônus advindo da sucumbência (art. 98, §2º, 

CPC), todavia, suspendo a exigibilidade enquanto perdurar a 

hipossuficiência financeira, cabendo a parte adversa demonstrar a 

cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, nos termos do §3º do art. 98, CPC.Após o 

transito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P. 

R. I. CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255182 Nr: 5659-81.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Antonio Batista de Souza, a partir da data do 

requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado(...)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

08:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

OTAVIO SEITI SHINTANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

08:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

09:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

09:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 
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quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

09:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

10:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

10:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001080-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

10:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001152-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

GENECI PORFIRIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

11:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

11:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

11:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

12:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte requerida que foi designado o dia 27/11/2018, 

às 12:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª 

Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Outrossim, faculta-se, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e 

formulação de quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAYAO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

13:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

12:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PANISSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

12:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 27/11/2018, às 

13:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PERINETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 06/12/2018, às 

08:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113864 Nr: 2258-21.2010.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival dos Santos, Reny Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2258-21.2010.811.0011

 ESPÉCIE: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

PARTE REQUERIDA: Dorival dos Santos e Reny Neves dos Santos

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Dorival dos Santos, Cpf: 32959168100, 

Rg: 363.795 SSP MT Filiação: Osvaldo dos Santos e de Dometilia 

Mascarenhas dos Santos, data de nascimento: 11/05/1963, brasileiro(a), 

natural de Junqueirópolis-SP, casado(a), bancário

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/10/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 37.936,81

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para 
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DETERMINAR a imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial, 

servindo-se a presente como mandado. Condeno os requeridos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa atualizado. Preclusas as vias recursais, arquivem-se. P. R. I. C.

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255346 Nr: 5746-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Assunção Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Amorim Marangon, Leandro de 

Amorim Marangon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Saraiva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Taís 

Sterchele Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar o advogado do autor do R. Despacho de fls 274, cujo teor 

transcrevo:"Cód. 244922. Vistos em correição. Diante do teor da petição 

juntada à fl. 249, restituo o prazo recursal ao requerido JBS S.A, nos 

termos do art. 223, §1º e 2º do CPC. Proceda a Secretaria deste Juízo com 

a intimação do requerido JBS S.A.. N’outro giro, ante a possibilidade de 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos interpostos às fls. 

250/254 e 255/271, intimem-se as partes embargadas para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutino, Juíza de Direito". Intimo-o para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, 

§2º do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10809 Nr: 1319-22.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DEMARCHI DO CARMO, BARBARA 

DEMARCHI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, 

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o Advogado do Autor sobre o R despacho de folhas 243, cujo teor 

transcrevo:Cód. 10809

Vistos em correição.

Considerando petição de fl. 233, intime-se a parte autora por mandado, a 

fim de que a mesma receba o valor acostado à fl. 224.

No mais, quanto ao valor depositado à fl. 225 expeça-se alvará judicial 

para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18147 Nr: 1749-03.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Constanci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - INSS - OAB:3.833

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 194, cujo teor 

transcrevo:Cód. 18147Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

193, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 186.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 185 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12019 Nr: 1957-55.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Paranhos do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 202, cujo teor 

transcrevo:Cód. 12019.Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

201, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 194.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 193 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74433 Nr: 1149-06.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência, banco,e cpf para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte AUTORA para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Pontes e Lacerda - MT com a finalidade de 

Citação, devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes 

de recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 522 de 904



 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para querendo impugnar os embargos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3051-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mathenildo Comércio de Calçados Ltda - ME, 

José Angelo Leso, Rozeli Henning de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9.484

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca VárzeaGrande/MT com a finalidade de Citar Rozeli, devendo 

juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, 

para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32759 Nr: 3215-90.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 159, cujo teor 

transcrevo:Cód. 32759 Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

158, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 150.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

outubro de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11144 Nr: 1783-46.2002.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Diolina de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 196, cujo teor 

transcrevo:Cód. 11144 Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

195, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 184.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 185 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18140 Nr: 1779-38.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Matias Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 310, cujo teor 

transcrevo:Cód. 18140 Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

309, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 302.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 301 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13272 Nr: 727-41.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 239, cujo teor 

transcrevo:Cód. 13272Vistos em correição.Considerando petição de fl. 

238, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 229.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 230 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232429 Nr: 3249-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilcélia Silva Pegino, Hilton Pegino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste a respeito da 

proposta do perito de fls.556/567, no prazo de 5(cinco) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como anuência ao valor 

apresentado pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12008 Nr: 1962-77.2002.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Leite do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 221, cujo teor 

transcrevo:Cód. 12008 Vistos em correição. Considerando petição de fl. 

220, intime-se a parte autora por mandado, a fim de que a mesma receba o 

valor acostado à fl. 212.No mais, quanto ao valor depositado à fl. 211 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010235-83.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

MARCELO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13608561 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.819,99 (três mil, oitocentos e dezenove 

reais e noventa e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

04.667.337/0001-08, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 04 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-71.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (ADVOGADO(A))

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte de impugnação pela parte 

impugnada juntada ao Id. 16085164, INTIME-SE a parte impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão de Id. 

15708966. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro 

de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES NASCIMENTOS (REQUERENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000009-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALCIDES ALVES 

NASCIMENTOS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

promovida por ALCIDES ALVES NASCIMENTOS em desfavor de BANCO 

CETELEM S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida 

incluída pelo banco réu no valor de R$158,46 (cento e cinquenta e oito 

reais e quarenta e seis centavos), com a data da inclusão 02/12/2017, 

indicado como um financiamento pelo contrato de nº 47-033843/143100, 

que desconhece a procedência, posto não possuir relação jurídica entre 

as partes. Pleiteia indenização por danos morais, bem como declaração de 

inexigibilidade do débito inserido. O banco réu fora devidamente citado, 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera e 

apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu pela decadência do 

direito de reclamar por ter decorrido prazo de 90 (noventa) dias; no mérito 

alegou pela contratação de um empréstimo consignado 

nº.43-461515/14310, firmada em 03/11/2014, no valor de R$2.140,40 (dois 

mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos) para pagamento em 16 

parcelas de R$158,46 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis 

centavos) junto ao Banco réu, sendo que houve a portabilidade desta 

dívida para o Banco HSBC e refinanciamento em 12/11/2014 para o 

pagamento em 72 parcelas no mesmo valor. Por fim apontou que o último 

pagamento fora em agosto de 2017. Também aduziu o autor recebeu os 

valores em. Alegou pela possibilidade de fraude, prática de má-fé do autor 

A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois 

refere à inexistência de débitos do Requerente com provas puramente de 

direito, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. Tutela antecipada 

concedida para exclusão do nome do autor aos órgãos de proteção ao 

crédito e cumprida. Ab initio, opino pelo deferimento da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita diante insuficiência econômico-financeira do 

autor, à luz da Lei 1060/50. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Assim, apresento o presente projeto de 

sentença. PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo réu, não há que se 

falar em decadência do direito do autor. Cuida, o artigo 26 do CDC de 

prazo consumeirista proporcionado ao consumidor para tomar medida 

extrajudicial frente ao fornecedor visando reclamar de vícios aparentes ou 

constatáveis. Tal instituto é denominado de “garantia” do produto, ou seja, 

é o prazo que o consumidor possui de reclamar quanto aos vícios de 

produto ou serviço perante o fornecedor. A ausência de mencionada 

reclamação extrajudicial não impede o direito de ação ao autor pleitear em 

juízo indenização por danos causados em razão de defeitos/falha em 

produtos ou serviços. Distanciando-se da decadência legal, pela aplicação 

do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional nos termos do 

art. 5.º, XXXV, proporciona-se ao autor o direito de ação judicial. Veja 

caso análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EXAME LABORATORIAL - RESULTADOS 

DIVERGENTES - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO 

ART. 26 DO CDC - PLEITO FUNDADO EM FATO DO SERVIÇO (CDC, ART. 

14)- RESPONSABILIDADE POR FATO - INCIDÊNCIA DE PRAZO 

PRESCRICIONAL (CDC, ART. 27). Estando o pleito indenizatório fundado 

em fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de qualidade ou 

quantidade deste (CDC, art. 18), inaplicável o instituto da decadência, pois, 

em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de suposto acidente de 

consumo, a conseqüência jurídica decorrente da inércia do consumidor é 

a prescrição, cuja caracterização deve ser aferida à luz do art. 27 do 

CDC." (TJSC Agravo de Instrumento n. 2007.010961-5 Relª Desª. Salete 

Silva Sommariva - j. 08.05.2007).” Sendo assim, afasta-se a preliminar 

aventada. MÉRITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende da documentação 

acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às alegações do 

autor, o réu procedeu com a inclusão de negativação em seu nome 

indevidamente. Consta em alegações do banco réu que o autor celebrou 

um empréstimo consignado em novembro de 2014 e, após uma cessão de 

crédito ao banco HSBC, houve um refinanciamento. Em contrapartida, o 

autor direciona seu pedido pela inexistência de contratação do 

empréstimo, tampouco conhecimento quanto à cessão efetuada ao banco 

HSBC. No entanto, de toda documentação acostada, nada se comprova de 

que houve uma efetiva contratação. Em que pese a apresentação de 

contratos com a assinatura supostamente do autor, ilustradamente são 

documentos que não foram sequer preenchidos. Ou seja, os documentos 
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que possuem a assinatura do autor não foram devidamente preenchidos 

e, neste ponto, não comprovam qualquer contratação com indicação de 

valores, parcelas, juros e demais informações necessárias. Os demais 

documentos, que possuem os eventuais dados da operação, não estão 

assinados. Somado à isto, o banco réu apresentou demonstrativos de 

pagamento e inadimplemento do autor, mas todos sem embasamento em 

qualquer documento assinado e cientificado ao cliente. No que tange à 

cessão do crédito, sabidamente que, ao receber um crédito em cessão, 

deveriam as instituições financeiras ter analisado a formalidade e 

veracidade e formalidade do crédito. A cessão de crédito precisa ser 

cientificada ao devedor, consoante se destoa do artigo Art. 290 do Código 

Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao 

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita.”. Contudo, em momento algum o autor foi noticiado da 

suposta cessão de créditos formalizada. Neste mesmo compasso, não se 

pode considerar pela conduta fraudulenta de terceiros e incumbir a 

responsabilidade ao autor, eis que cabe ao banco réu o dever de conferir 

fielmente os dados, assinatura, solicitações e alterações realizadas pelos 

seus clientes. Na medida em que se posiciona como fornecedor de 

produtos, tem o dever de possibilitar uma relação segura aos seus 

clientes. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que o banco réu não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança. De fato, ausente qualquer indício de que o autor 

tenha efetivamente contratado algum serviço no sentido apontado junto ao 

banco réu. Indiscutivelmente o réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possuía débito algum. 

Fornecedora de produtos que é o réu, e instituição bancária 

reconhecidamente com responsabilidade objetiva, com dano presumido, e 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Portanto, indevida a negativação realizada em nome do autor, sendo 

que conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. 

DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, 

uma vez que são evidentes os transtornos causados pela negativação 

indevida realizada pelo banco réu de um valor inexistente como débito. 

Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pelo réu quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta do réu ao prejuízo 

proporcionado. Certo que está configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. Veja julgado:em 

Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial 

ACJ 173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data 

de publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, “afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à indicação 

do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Rui Stoco adverte 

que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não dispensa 

sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma 

humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, 

por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do economista ou 

de técnico em contas. (RT 560/66) Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 525 de 904



às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No que tange a má-fé do autor, não houve provas 

suficientes a ensejar qualquer conduta dolosa com o fim de locupletar-se 

indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé. CONCLUSÃO Diante do 

exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) manter a tutela 

antecipada concedida visando a efetiva exclusão do nome do autor aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar por definitivo a 

inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar o réu ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do NCPC, sendo que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 10 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CICERO INACIO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Considerando que as 

partes são capazes e se cuida de direito disponível, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15989378 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. No mais, ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000431-11.2017.8.11.0011. REQUERENTE: GILENO PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese o direcionamento dos autos 

para apresentação de minuta de sentença, a parte autora requereu o 

prosseguimento do feito diante do inadimplemento da ré, com consequente 

penhora do débito. Sendo assim, opino pelo prosseguimento para fins de 

execução do valor. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. 

MIRASSOL D'OESTE, 09 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga DECISÃO Vistos. De pronto, em que pese a sugestão supra, DEIXO 

de acolher, eis que o autor no id nº 14156238 pugna pelo cumprimento de 

acordo entabulado entre as partes (ID 12202079), porém o referido acordo 

por não ter sido homologado pelo Juízo não eficácia aos fins perseguido. 

Assim, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença ante a ausência 

de título executivo a tanto, de modo que se INTIME a autora para pugnar o 

que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT,23 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-26.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

IRENE GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010103-26.2014.8.11.0011. REQUERENTE: IRENE GONCALVES DE 

MATOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO de ação pelo rito da Lei 9099/95, opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, cuja sentença condenatória importou em 

R$6.000,00(seis mil reais) à título de danos morais e obrigação de fazer 

consistente em cancelar a linha telefônica existente no nome da 

exequente, mediante deferimento de pedido liminar e cumprido com atraso. 

Requer a exequente, o pagamento da multa astreinte por descumprimento 

liminar. O embargante/executado alega que a multa astreinte imposta em 

sede de decisão liminar é excessiva e não merece ser aplicada nos 

presentes autos. Aduziu que cumpriu a determinação, bem como que o 

valor da condenação pelos danos morais é inferior à astreinte, sendo 

excessiva a penhora em R$10.000,00 (dez mil reais). Juntou à título de 

produção de provas, alguns extrato de ligações mediante a linha telefônica 

em comento. Conforme se depreende dos documentos apresentados ao 

longo dos atos processuais, houve demora no cumprimento da decisão 

liminar por parte da embargante, sendo que claramente aplicável a multa 

astreinte determinada em decisão e devidamente intimada a parte 

ré/embargante. No entanto, pela exata proporcionalidade e visando 

responsabilizar a fornecedora pela demora no cumprimento de uma 

determinação judicial, tudo já devidamente explanado em decisão da 

oposta objeção de pré-executividade, merece ser mantida a astreinte. 

Aclara-se que o valor manterá o fundamento primordial de penalizar e 

forçar o cumprimento de uma decisão judicial. Consigne-se: “TJ-RS 

Recurso Cível 710055543699 RS (TJ-RS) Data de publicação: 24/08/2016 

Ementa: IMPUGNAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. ASTREINTE ARBITRADA COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso desprovido. Unânime. (Recurso Cível nº. 71005543699. Turma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 526 de 904



Recursal Provisòria. Turmas Recursais, relator: João Pedro Cavalli Junior. 

Julgado em 22/08/2016).” As "astreintes" não constituem forma de 

indenização ou remuneração, mas mero instrumento coercitivo posto à 

disposição do juízo para compelir o responsável por obrigação de fazer a 

cumpri-la espontaneamente, dando assim efetividade ao comando judicial. 

CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para 

fins de julgar improcedente os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

expedindo-se o competente alvará de levantamento do valor depositado 

nos termos da ID11101107, em favor da exequente. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 06 de agosto de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas (art. 55, Lei 

9.099/95), porém CONDENO em honorários advocatícios que fixo em 10 % 

do valor da condenação (art.55, I, Lei 9.099/95). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

REINALDO DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000374-90.2017.8.11.0011. REQUERENTE: REINALDO DAS VIRGENS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ante a apresentação de contestação e 

pedido de desistência por parte do autor para propositura posterior no 

Juízo Comum visando realização de perícia técnica, opino pela intimação 

das partes para que informem se tem provas que pretendam produzirem 

audiência instrutória, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória, momento em que será sanada a arguição de 

divergência das vozes no áudio do atendimento alegadamente feito ao 

autor. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de agosto 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, em que pese a sugestão, deixo de acolher, passando 

à análise do pedido de desistência aviado no ID nº 12073733. Pois bem. A 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, mesmo após de ser 

procedida a citação do demandado, prescindível sua anuência, nos termos 

do Enunciado 90, FONAJE. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Deixo 

de condenar a Requerente ao pagamento de custas e das despesas 

processuais, bem assim, em honorários advocatícios, por incomportáveis 

em primeiro grau de jurisdição. Transitada esta em julgado, procedam-se 

às baixas necessárias e, após, arquivem-se, observadas as cautelas de 

estilo. P. I. C. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 445712-9, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15679208, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 446188-6, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15652937, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011651-28.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

Brasil Telecom (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 445732-3, consoante ID. 16098680, bem como acerca da R. 

Sentença de Id. 15714437. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 23/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-17.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CARVALHO BEZERRA (REQUERENTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 445732-3, consoante ID. 16098952, bem como acerca da R. 

Sentença de Id. 15709699. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 23/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: geovani mendonça de freitas - 

OAB:11473/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silva - 

OAB:21450/0mt, juciel de frança batista - OAB:22534-o, Marcel de 

Sá Pareira - OAB:12.070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado dr. Marcel de Sá Pereira, para apresentar a 

resposta à acusação em relação ao acusado Leandro Rodrigues.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263964 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wellington pereira dos 

santos - OAB:10.994

 PROCESSO/CÓD. Nº 263964

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

12/12/2018, às 09h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263586 Nr: 11410-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Luan Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josenilde soares caldeira - 

OAB:15236

 PROCESSO/CÓD. Nº 263586

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 18 e 19 de 

outubro do corrente ano, denominado “Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão em Círculos de Construção de Paz”, na cidade de Cuiabá/MT, 

devidamente autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

11/10/2018, às 11h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263964 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wellington pereira dos 

santos - OAB:10.994

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

12/12/2018, às 09h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263586 Nr: 11410-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Luan Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josenilde soares caldeira - 

OAB:15236

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 18 e 19 de 

outubro do corrente ano, denominado “Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão em Círculos de Construção de Paz”, na cidade de Cuiabá/MT, 

devidamente autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

11/10/2018, às 11h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263586 Nr: 11410-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Luan Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josenilde soares caldeira - 

OAB:15236

 PROCESSO/CÓD. Nº 263586

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de DEIVID LUAN ARRUDA E 

SILVA.

Na data de 11.04.2018 o recuperando progrediu de regime, na Comarca de 

Cuiabá, oportunidade em que foram estabelecidas condições para o 

cumprimento do novo regime, conforme fls. 510/511.

Consta à fl. 528 determinação para remessa do executivo a esta Comarca, 

visto que o apenado está custodiado na Cadeia Pública local em razão da 

prática de novo delito.

Às fls. 533/534 o Ministério Público requereu a regressão cautelar de 

regime, bem como a designação de audiência de justificação.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
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Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime semiaberto, mediante condições estipuladas às fls. 510/511, 

momento em que foram esclarecidas as consequências de seu 

descumprimento.

Pois bem, o apenado, segundo consta à fl. 529/530, praticou novos crimes 

nesta Comarca, em 29.07.2018, conforme ação penal sob CI 262453, isto 

é, durante o cumprimento da pena, demonstrando sua personalidade 

inclinada ao crime.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do 

cometimento de crime doloso.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Designo audiência de justificação para o dia 18/10/2018, às 14h45min.

Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.

Não havendo defensor constituído nos autos, intime-se a Defensoria 

Pública.

Requisite-se o recuperando, o qual se encontra preso na Cadeia Pública 

desta Comarca.

Em arremate, junte-se aos autos cópia da denúncia referente à ação penal 

sob CI 262453, visando instruir o feito antes da audiência de justificação.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001605-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001605-87.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 2051-64.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para se manifestar acerca da 

diligência do Oficial de Justiça juntada ás fls. 170/174 requeirendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113928 Nr: 698-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luiz de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 23/24, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54184 Nr: 1671-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Mais Eletro Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça bem como da 

correspôndencia devolvida, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111817 Nr: 6951-70.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izileide Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110142 Nr: 6012-90.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Caminhões Ltda - ME, Samuel Gonçalves de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:MT 

9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça bem como 

das correspôndencias devolvidas, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87375 Nr: 3328-66.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAÃO HENRIQUE GASPAR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP-SOB-RAMOS FERNANDES CURSOS 

PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Mantenho a decisão de fl. 56.Considerando que a citação por edital 

só deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto.Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio da juntada de documentos que tentou localizar o 

endereço do executado.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86051 Nr: 2572-57.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, a fixação dos alimentos no valor de um salário mínimo 

poderia ser por demais onerosa para aquele que paga, de modo que o 

melhor caminho a ser seguido é a fixação dos alimentos em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, além de arcar com 50% 

do pagamento das despesas extraordinárias, como médicos, dentistas, 

material escolar, etc, considerando que o autor é criança de tenra idade e 

o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente se 

mostra insuficiente para cobrir suas despesas. Assim, creio que a melhor 

opção é seguir a trilha do parecer ministerial, estabelecendo a quantia 

mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a qual 

não se mostra por demasiado onerosa para qualquer uma das partes e 

também não é insuficiente. Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o requerido WEVERTON KAIO DE SOUZA a pagar os 

alimentos ao requerente ENZO GABRIEL DIAS DE SOUZA em quantia 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

que deverá ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mais 50% das 

despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo. Consigno que o 

pagamento deverá ser realizado na conta bancária da genitora do autor. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, ante a gratuidade da justiça, que ora reconheço. Após o 

trânsito em julgado e, cumpridas todas as determinações, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 2051-25.2009.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAB, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Considerando de que a demanda refere-se a interesse de incapaz, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em seguida, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87373 Nr: 3326-96.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdSP, CJDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 
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Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Ante o apensamento da presente ação de guarda à medida de proteção 

n°. 24550-56.2012.811.0002, código 88798, abra-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 892-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MONTEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 5916-12.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON DIONISIO ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121433 Nr: 4337-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Cristina Moreira - ME, Maria Cristina Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS proposto por M. CRISTINA 

MOREIRA-ME representada por MARIA CRISTINA MOREIRA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos.

À fl. 90, a parte embargada pugnou pela extinção do processo, posto que 

o débito exequendo nos autos de Código 54412 foi adimplido, provocando 

a perda de objeto dos embargos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a sentença de fl. 93, prolatada nos autos em apenso 

(Código 54412), julgou a homologação do feito, uma vez que houve a 

quitação integral do débito, entendo pela prejudicialidade desta ação.

Desse modo, imperioso é a extinção da presente ação, ante a perda 

superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo embargante.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76003 Nr: 4580-75.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, ajuizada pela 

requerente MARIA JOSE DE SANTANA, em face do requerido INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Às fls. 72, a requerente pugnou pela desistência da ação, com a sua 

consequente extinção sem julgamento do mérito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte requerente às fls. 72, é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que decorreu in 

albis o prazo de manifestação da parte requerida.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fls. 72, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE REQUERENTE e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95085 Nr: 3099-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVC, EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, MdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Felipe Toniasso da 

Veiga - OAB:OAB/MT 21.473

 Vistos.

Intime-se o advogado(a) da parte requerida para que junte aos autos a 

petição original da cópia juntada às fls. 176, ou para que compareça ao 

cartório e assine o petitório.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca do pedido.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116305 Nr: 1989-67.2018.811.0086
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calegaro Transportes, Alex Calegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120381 Nr: 3827-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMAQ COMERCIO FERRAGENS E SERV. TORNO E 

SOLDA LTDA, Genilson Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Dux Administração 

Judicial - Mato Grosso - Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marim de Oliveira - 

OAB:MT 20.003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110421 Nr: 6157-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Fontes Bechara - 

OAB:SP 282.924, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111716 Nr: 6907-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B, 

Rosane Marchiori de Oliveira - OAB:OAB/MT 5.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110171 Nr: 6039-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social - 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUTO DE NORONHA - 

OAB:108106, Marcelo Sampaio Vianna Rangel - OAB:OAB/RJ 90.412, 

Paula Souza de Menezes - OAB:OAB/RJ 109.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Defiro o requerimento de suspensão do presente incidente até o 

julgamento do mérito do agravo de instrumento nº 1008276 

30.2017.811.0000.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110390 Nr: 6142-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Carmona Maya - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Defiro o requerimento de suspensão do presente incidente até o 

julgamento do mérito do agravo de instrumento nº 

1008276-30.2017.811.0000.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95403 Nr: 3308-41.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olmes Paulino Motter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a sentença de fls. 94 não fora publicada no DJE, 

impulsiono estes autos para remetê-la à publicação, cujo dispositivo a 

seguir transcrevo: " “Vistos, Tendo em vista a desnecessidade do 

prosseguimento da presente ação, uma vez que o requerente já se 

aposentou administrativamente, entendendo pela prejudicialidade desta. 

Desse modo, imperioso é a extinção do presente feito, ante a perda 

superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Certificado o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92290 Nr: 1364-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:MT 20519, Ricardo Augusto Bulhões Leite - 

OAB:MT 23.804

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o executado TISSIANO LUIZ SCHAURICH está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3446-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:MT 9.171-B, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida UNION 

AGRO LTDA à fl. 76, em face da sentença de fl. 75, alegando que o 

decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fl. 76, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 77.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73671 Nr: 2189-50.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dom Bosco Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 165, visto que não demonstrado pelo exequente 

que foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens 

passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32587 Nr: 2079-95.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS Cobrança Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O, 

Marcos Daniel Roggia - OAB:64641/RS

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por AGNALDO DE 

SOUZA PORFÍRIO em face de SS COBRANÇA LTDA ME, processando-se 

nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Às fls. 235/236, o exequente requereu a penhora online nas contas 

bancárias do responsável pela executada, considerando que não foram 

localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica.

 Sendo assim, devidamente autorizado pelo art. 9º, § 5º, da Lei 

Complementar 123/2006, defiro o redirecionamento da execução em face 

de Silvano Rodrigues Pereira.

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se tornem 

os autos conclusos para apreciar o pedido de penhora online.

 Proceda à retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91480 Nr: 855-73.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HERCULANO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 333.709, Tiago Nunes e Silva - OAB:PR 57.892
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, a presente ação de cobrança 

promovida por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MAURO LUIZ 

BORSATO com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor de R$9.046,74 (nove 

mil, quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da 

citação.Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em 

conformidade com o § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32178 Nr: 1755-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirço de Souza, Valdevino Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 263, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112269 Nr: 7160-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676, Priscilla Akemi Ashiro - 

OAB:OAB/MT 304.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. em face de TOP 

TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP, ambos já qualificados nos 

autos.

 Às fls. 85, a Axa Corporate Solutions Seguros s.a. informou o pagamento 

do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Honorários e custas conforme o acordo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 16279 Nr: 11-80.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antônio Ignácio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 207, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84397 Nr: 1618-11.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. COM. E REPRESENTACAO LTDA, Leandro 

Spaniol, Elenir Chele Spaniol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas 

ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais 

de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, 

assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um 

julgamento com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente instruiu o feito com faturas de demonstrativo de débito 

sem eficácia executiva, assinadas pelos requeridos, que está 

inadimplente, cujo valor atualizado até a data da propositura ação perfaz o 

montante de R$ 159.462,32 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Há prova escrita apta a 

demonstrar a existência do saldo devedor, com a sua respectiva 

evolução, demonstrando a relação jurídica entre as partes. Como cediço é 

perfeitamente cabível ação de cobrança quando o credor munido de um 

título sem eficácia executiva pretende a condenação da parte requerida no 

pagamento de determinada quantia em dinheiro. Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE, com resolução de 

mérito, a presente ação de cobrança promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de J L. E. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA, LEANDRO 
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SPANIOL e ELENIR CHELE SPANIOL com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos ao pagamento 

no valor de R$ 159.462,32 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação. Condeno 

a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em conformidade com o § 

2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54414 Nr: 1897-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75156 Nr: 3711-15.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidas Ribeiro Soares Júnior ME, Leonidas 

Ribeiro Soares Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29896 Nr: 10-08.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à delegacia da receita 

federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda do executado, visto que o mesmo já foi expedido às fls. 151/153.

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93905 Nr: 2392-07.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À luz do Código de Processo Civil, sempre que os aspectos decisivos 

da demanda já estiverem suficientemente demonstrados, é dever do 

julgador proceder ao julgamento antecipado da lide em prol da celeridade 

processual. No presente caso, entendo não haver necessidade de dilação 

probatória, assim, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Ademais, importante 

ressaltar que com a nova redação dada ao art. 226, parágrafo 6º da 

Constituição Federal pela Emenda Constitucional n°. 66/2010, passou a ser 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido para o 

decreto do divórcio. Assim, presentes os requisitos necessários, resta a 

este Juízo decretar o divórcio do casal, uma vez que já romperam o 

vínculo conjugal. Ambos não possuem bens a partilhar. Isto posto, e por 

tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora 

contida na exordial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal, nos termos do art. 

226, parágrafo 6º da Constituição Federal, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sobre a condenação do requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, mantenho suspensa com fulcro no 

artigo 98, § 3º do NCPC, pois o mesmo é beneficiário da justiça gratuita, 

que ora reconheço. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

mandado de averbação ao Ofício competente, qual seja, o Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, para que produza os 

devidos e legais efeitos. Após as formalidades necessárias, arquivem-se 

os autos. Ciência às partes e ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95428 Nr: 3326-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 46419 Nr: 1838-82.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 1489-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSS, PNPdS, JMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Gleiciqueli de Oliveira Grisoste Figueiredo - 

OAB:13325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ALLAN 

CÉSAR DA SILVA SANTANA, NATANAEL PEDRO DA SILVA e JUAREZ 

MASCIMO DE ROMA em face de AROLDO BELLO, todos já qualificados 

nos autos.

 Às fls. 311/312, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 3994-38.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Pires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103265 Nr: 2287-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG dos Santos Atacado ME, Genilson Gomes 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 1111-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonetti Materiais de Construção Ltda, Sergio 

Bonetti, Adair Bonetti, Maria Estela Biscaro Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

Visto que, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

No mais, indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema 

Bacenjud em nome dos executados RETÍFICA DE MOTORES MUTUM LTDA 

e JOSÉ GONGORA (fls. 191), considerando que não foram citadas da 

existência da presente execução.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52493 Nr: 48-92.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Liebeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em se tratando dos pedidos de fls. 25/26, postergo a reiteração de 

análise.
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À fl. 29, o exequente apresenta novo endereço.

 Determino a expedição de carta AR para citação do executado no 

endereço citado em fl. 29, restando infrutífera, determino a citação por 

mandado.

Fazenda Varedas, nº 0, BR 163 KM 521. Zona Rural. Nobres-MT. Cep: 

78460-000.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103267 Nr: 2289-63.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão & Fontoura Ltda, Valdirene da Silva 

Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101517 Nr: 1147-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Costa Leite e Cia LTDA - ME, 

Naldirene Rodrigues da Silva Vargas, Gilnei Vargas da Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 774-66.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGL Comercio de Equipamentos Agropecuari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 476-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GIEHL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 3602-64.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido da Silva & Cia Ltda., Wang Brasil 

Maquinas e Equipamentos Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2912-30.2017.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1633-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15213 Nr: 1111-36.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Zadir Ângelo, Janio Hermes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Hélio Passadore - OAB:MT 3008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 Vistos.

Considerando a juntada de petição às fls. 596 subscrita pelo leiloeiro 

judicial, em que pleiteia o cumprimento de sentença no que tange à parcela 

relativa ao seus honorários, intime-o para que constitua advogado para 

patrocinar seus interesses no feito, vez que não possui capacidade 

postulatória, no prazo de 15 (quinze) dias e realize novamente o 

requerimento que almeja.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46592 Nr: 2012-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum), Genifer Eleciane Raiza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 1518-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para 

prestar as primeiras declarações, a teor da decisão de fls. 53, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77644 Nr: 1159-43.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, 

Deloitte Touche Tohmatsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien F.F. Pavoni - OAB:MT 

6.525

 Vistos.

Ante a interposição do recurso de agravo de instrumento pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO nestes autos, conforme informado às fls. 41/47, 

MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA DE FLS. 39/40, POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Desta feita, em obediência à decisão monocrática da relatora, que 

concedeu efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do mérito do agravo 

de instrumento n°. 1011498-69.2018.811.0000, para adoção das 

providências cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 De proêmio, considerando que apesar de devidamente intimados, os 

executados deixaram de se manifestar sobre o laudo pericial de fls. 

83/126, dou por preclusa a manifestação destes. No mais, ante a 

concordância do exequente, bem como não verificando inconsistências 

que possam acarretar a nulidade do citado laudo pericial, HOMOLOGO-O, 

para que surta seus efeitos legais. Desse modo, considerando que o 

laudo pericial está sendo utilizado como prova emprestada nos autos de 

nº 980-07.2017.811.0086 – Código 101295, traslade-se cópia deste 

àqueles autos. Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente 

às fl. 128. Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial 

Oficial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua Ulisses 

Cuiabano, nº 135, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, Cuiabá-MT. [...] 

Intimem-se as partes das datas das praças. Realizadas as praças, 

lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte e quatro) horas do ato, 

lavre-se Auto de Arrematação. No mais, considerando que os executados 

não efetuaram o depósito da verba honorária em sua integralidade, 

intimem-se estes para que, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, efetue 

o depósito do valor remanescente de R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e 
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quarenta reais), referente aos honorários periciais, sob pena de multa por 

litigância de má-fé. Havendo o depósito no prazo estipulado, independente 

de nova conclusão, proceda a liberação dos citados valores à Empresa 

Real Brasil Consultoria, na conta informada à fl. 131. Não havendo o 

depósito dos honorários periciais, expeça-se a respectiva certidão de 

crédito à empresa nomeada para a realização da perícia, a fim de que 

execute os valores em autos apartados, bem como retornem os autos 

conclusos para as sanções cabíveis. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27644 Nr: 636-46.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Ana Maria Scolaro 

Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95139 Nr: 3148-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona, Jandir Juraci Zandona, 

Olinda Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 246-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Sudoeste de MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilene dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:MT 10.220, Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 121, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71935 Nr: 447-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Rodrigues Rebouças Wei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora, por seus 

advogados, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls. 52/53, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 2446-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Falcon Consultoria Gerencial Serviços e Vigil, 

Christian Zairo Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 75/76v, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 1655-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio José Alves, Gasparino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1036496-75.2018.8.11.0041 para o órgão 8ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ e 1002607-29.2018.8.11.0010 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE JACIARA, consoantes comprovantes de fls. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 1518-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no 

sistema de arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, 

podendo acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia", consoante informação de fl. 57/57v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1173-90.2015.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 79, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 61-04.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vacedir Ronssani - EPP - ME ("Mecanica e Tornearia 

Cascavel")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gross Com. Imp. Exp. Peças Aut. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizado por VACEDIR RONSSANI EPP-ME, em face de 

GROSS COM. IMP. E EXP. LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 44v, a requerida foi citada de todo o teor.

À fl. 135, foi suspenso o processo pelo prazo de 1 (um) ano.

À fl. 137, apresentada a certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu o prazo da suspensão.

 À fl. 139, foi expedido o mandado de intimação da parte autora para 

manifestar nos autos.

 À fl. 143, foi apresentada a certidão negativa do mandado.

À fl. 145, foi publicado o edital de intimação da parte autora.

À fl. 146, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, nem mesmo o causídico da autora 

obteve êxito em localizá-la, motivo pelo qual se faz necessária à extinção 

da ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1895-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me, Reginaldo 

Antonio Molossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO GMAC S/A em face de REGINALDO 

ANTÔNIO MOLOSSI-ME e REGINALDO ANTÔNIO MOLOSSI, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 90/91, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 90/91, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 4474-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igo Vander de Paula Leite, Odair Jose Tosatti, Lucinei de 

Souza Tosatti, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leite Tosatti Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 182/183, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

executada.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se as executadas para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21511 Nr: 931-20.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 120, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado Fabiano Ludwing.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 37322 Nr: 334-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 108, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

executada.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome da executada 

via sistema RENAJUD.

No entanto, DEFIRO a inclusão do nome da executada nos cadastros de 

inadimplentes, através do Sistema SERASAJUD, vez que tal possibilidade 

encontra resguardo no artigo 782, § 3°, do CPC, bem como tal providência 

não está em conflito com direitos fundamentais dos executados.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100974 Nr: 782-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TP, TP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 22, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

Executada.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a Executada para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se a exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74751 Nr: 3281-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 49, assim, na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line 

até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ 

do Executado. (...) Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado 

para, querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta 

Única para vinculação dos valores. Caso negativo, proceda a busca do 

veículo registrado em nome do executado via sistema RENAJUD. Por outro 

lado, indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal 

solicitando informações acerca das declarações de imposto de renda do 

executado, visto que não demonstrado pelo exequente que foram 

esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis de 

penhora. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA 

FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO AGRAVANTE A TENTATIVA DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência 

do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se justifica desde 

que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por 

meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que 

a exequente envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, 

ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo demonstração cabal 

de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção 

de informações necessárias à confecção da conta, não há como acolher 

a pretensão recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com 

aplicação de multa. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. 

Data do Julgamento: 25/06/2013. Publicação DJE 01/07/2013” Desse modo, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção. Processe o presente em segredo de justiça. Cumpra-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103661 Nr: 2552-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS-M, MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 77, assim, na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line 

até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ 

da Executada. (...) sendo positivo o bloqueio, intime-se a Executada para, 

querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores. Em sendo negativo o bloqueio, intime-se a 

exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. E indefiro o requerimento de expedição de ofício à Justiça 

Federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda da executada, visto que não demonstrado pelo exequente que 

foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis 

de penhora. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA 

FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO AGRAVANTE A TENTATIVA DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência 

do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se justifica desde 

que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por 

meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que 

a exequente envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, 

ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo demonstração cabal 

de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção 

de informações necessárias à confecção da conta, não há como acolher 

a pretensão recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com 

aplicação de multa. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. 

Data do Julgamento: 25/06/2013. Publicação DJE 01/07/2013” Desse modo, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção. Processe o presente em segredo de justiça. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72405 Nr: 919-88.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de fl. 26, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

Executada.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se a exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93431 Nr: 2127-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KeSL, CRBLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 61, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se a exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 4585-58.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se à inclusão da nomeação do perito no sistema Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal.

Intime-se o perito nomeado para informar data para início dos trabalhos e, 

em seguida, intimem-se as artes acerca da data designada

Apresentado o laudo, intimem-se as partes novamente para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o artigo 477, § 1°, 

do CPC.

Por fim, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 3181-06.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para o desempenho de tal mister, NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo 

Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 

684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o 

telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no 

prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A título de 

remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal e previsto pela Resolução 232 do 

CNJ, em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato de 

que é um dos poucos médicos desta Comarca cadastrado no referido 

sistema. Intimem-se as partes para exercer o disposto no artigo 465, § 1°, 

incisos I, II e III, do CPC. Após, a intimação do perito para a realização da 

perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e dos 

quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos. Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103041 Nr: 2141-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Terezinha Bueno EPP, Salete Terezinha 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111462 Nr: 6793-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 Vistos.

Intime-se a parte embargante para, querendo, apresentar manifestação 

sobre a impugnação aos embargos de terceiro de fls. 77/80, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 542 de 904



que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5988-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 71, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva 

Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440, Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O

 De proêmio, mantenho as decisões agravadas de fls. 775/778 e 868 por 

seus próprios fundamentos. Outrossim, considerando que neste data foi 

juntado a estes autos o laudo pericial de avaliação do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 579 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum/MT às fls. 943/986, bem como cópia da decisão que homologou o 

laudo pericial nos autos de nº 166-92.2017.811.0086 – Código 99910, 

intimem-se as partes para requererem o que lhes forem de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após a manifestação das partes, retornem os 

autos conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-37.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO FELIX DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

DIDIMO INOCENCIO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010290-37.2013.8.11.0086 Valor da causa: $20,867.87 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDO FELIX DE SOUSA LIMA Endereço: Rua DAS CANELAS, 

12, JARDIM AGATA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A POLO 

PASSIVO: Nome: MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: Avenida AVENIDA 

DOS UIRAPURUS, 130, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Nome: MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA Endereço: Rua JUGURTA 

ANATÓLIO LIMA, 46, OLHOS D ÁGUA, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

59199-999 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DIOGO LOPES VILELA 

BERBEL - PR0041766A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DIDIMO 

INOCENCIO DE PAULA - MG26226 Senhor(a): RAIMUNDO FELIX DE 

SOUSA LIMA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que se 

manifeste acerca da petição retro juntada pela Parte Requerida e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000737-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 
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DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000737-12.2018.8.11.0086 Valor da causa: $16,939.70 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN Endereço: Avenida 

Rio Verde, 526, W, Parque das Emas II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ALINE DAL MOLIN - 

MT0015887A-O, ADRIANE MARCON - MT0004660A POLO PASSIVO: 

Nome: SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: Rua Principal, 

Mercado Real, Rua Principal, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 22/01/2019 Hora: 15:35 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115738 Nr: 1689-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Soares Moreira - 

OAB:

 “Vistos.

Redesigno a presente audiência para o dia 29/11/2018, às 17:00, para 

inquirição da testemunha que deverá ser conduzida coercitivamente.

Oficie-se o Juízo deprecante informando acerca da audiência aprazada.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123023 Nr: 4977-61.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Venício Gonçalves Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/0

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 07/11/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123133 Nr: 5017-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Maria Pereira - 

OAB:3718

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 04/02/2019, às 16h00min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96795 Nr: 4328-67.2016.811.0086

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372, Marcio Ronaldo de Deus da Silva - OAB:MT 13.171

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Marcio Ronaldo de Deus da Silva - inscrito na OAB/MT n. 

13.171, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Marcio Ronaldo de Deus da Silva - inscrito na OAB/MT n. 

13.171, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

O preso tem direito garantido por lei, de cumprir a sentença em 

estabelecimento prisional próximo a seus familiares, mas esse direito não 

é absoluto, é relativo quanto a existência de vagas.

Considerando que o detento é preso definitivo e por determinação da 

Ação Civil n°. 3756-14.2016.811.0086, código 96036 proposta pelo 

Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso, que tramita 

perante a 2ª Vara desta Comarca de Nova Mutum, foi deferida em 

12/09/2016 medida liminar que obrigava o Estado, entre outras 

determinações, a se abster de recolher presos condenados na Cadeia 

Pública de Nova Mutum.

 Ademais, a Cadeia Pública de Nova Mutum conta com uma superlotação, 

que somado ao reduzido número de agentes da unidade, além de implicar 

em descumprimento à referida ordem judicial, expõe a grave risco os 

agentes penitenciários que ali trabalham, os próprios reeducandos, e toda 

a sociedade Mutuense, notadamente diante da manifesta fragilidade de 

estrutura de segurança da cadeia local, situada no centro da cidade de 

Nova Mutum, próxima a três escolas, e que já protagonizou fugas e 

ocorrências gravíssimas, que tomaram repercussão nacional.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

TRANFERÊNCIA DE APENADO. DECISÃO MANTIDA. Inexiste para o 

condenado o direito à escolha da localidade, onde cumprirá a sua pena. 

Deverá, sempre que possível, cumpri-la no distrito da culpa e próximo de 

seus familiares. Contudo, a designação do presídio, dentre os similares, 

dependerá do interesse da Administração, atendendo a disciplina, 

segurança de outros apenados, a existência de vagas, de verbas e de 

instalações apropriadas, etc. No caso, inatacável a decisão de 

transferência do agravante para outro presídio. Houve a demonstração de 

sua alta periculosidade. DECISÃO: Agravo defensivo desprovido. 

Unânime. (Agravo Nº 70073437758, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 26/07/2017).

(TJ-RS - AGV: 70073437758 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 07/08/2017)

Portanto, INDEFIRO o recambiamento do reeducando para a Cadeia Pública 

da comarca de Nova Mutum/MT.

Por fim, considerando que o reeducando foi transferido para a CDP de 

Ponte e Lacerda/MT (fl. 540) e que a competência dos Processos 

Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio do recuperando 

ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino da competência 

deste Juízo em favor do Juízo de Execuções Penais da Comarca de Ponte 

e Lacerda/MT.

 Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais de Ponte e 

Lacerda/MT.

Intime-se. Ciência as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79318 Nr: 2535-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Heming dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Lurdes Heming dos Santos foi denunciada pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, §1º, inciso II, do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Foi realizada audiência para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, em 14/04/2015.

 A aludida suspensão condicional do processo foi oferecida à denunciada, 

e suas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 83/vº, o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade da 

acusada, em razão do cumprimento integral das condições impostas na 

Suspensão Condicional do Processo.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos e analisando os termos da suspensão 

condicional do processo proposta a acusada, observa-se que, realmente, 

a acusada cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, o que 

impõe na extinção da punibilidade da denunciada, conforme manifestação 

do Ministério Público de fl. 83/v.º.

Isto posto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Lurdes Heming dos Santos, 

devidamente qualificada nos autos, em relação aos fatos que lhe foram 

imputados neste feito.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal da acusada, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119924 Nr: 3608-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Nunes Serafim Correa Barbosa, Emili 

Cristina Matos Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado Evair Nunes Serafim Correa Barbosa. Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 110-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Vitor Silva de Carvalho à fl. 233.
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 Considerando que a Defesa do acusado já apresentou as razões 

recursais, que encontram-se acostadas às fls. 327/253, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público, para que, querendo, ofereça contrarrazões no 

prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114891 Nr: 1272-55.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:MT 13.116, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vania dos Santos 

- OAB:11332/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 21/01/2019, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

LUZENI DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000603-13.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): LUZENI DIAS DA SILVA RÉU: GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

Vistos. I - Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da 

ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. II - Indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada, pois os fundamentos 

trazidos pelo patrono da causa não evidenciaram a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual não 

merece prosperar a análise da tutela antecipada (CPC, art. 294 e 

seguintes). III - Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar, não comparecendo 

sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. IV - 

Diante do Ofício circular AGU/PF-MT/DPREV n° 12/2017, encaminhado pela 

procuradoria Federal, DETERMINO, a priori, a realização de perícia e, para 

tanto, nomeio como médica perita a pessoa da Dr. Adelmo Ferreira Barros, 

que atende na Clinica Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, 

Nova Xavantina-MT. V - Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação 

(devendo constar do mandado as advertências dos artigos 157 e 158 do 

CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados pelas partes - isto é, na 

inicial e no ofício circular n°. 12/2017 -, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que os exames/vistorias 

necessários se efetuarão, ciente de que os trabalhos exigidos deverão 

serem realizados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à realização 

da audiência designada, e que, o laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório pelo menos vinte (20) dias antes da referida audiência. VI - Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo 

da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal. VII - Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito. VIII - 

Entregue o laudo, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) dias. IX - Em 

seguida, nos termos do art. 1º, inciso II, da Recomendação Conjunta nº 1 

de 15/12/2015 do CNJ, cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação, encaminhando-lhe o laudo da pericia judicial para requerer o 

que entender de direito. X - Determino, ainda, a realização de estudo 

psicossocial, devendo a assistente social e a psicóloga deste juízo 

apresentar o laudo no prazo de trinta dias. XI - Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, 22 de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27401 Nr: 1842-21.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES C. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ALVES C. FILHO, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento de 

certidão para o Departamento de Controle e Arrecadação para inscrição 

em dívida ativa. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALTAIR GONÇALVES 

JÚNIOR, digitei.

Nova Xavantina, 17 de agosto de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79249 Nr: 1382-53.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GONÇALVES SIRQUEIRA, MARIA 

DAS GRAÇAS GONÇALVES SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍSA DE MELLO COSTA - 

OAB:42031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que os Embargos à Execução em 

apenso (código nº 95281) foram extintos.

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito 

(art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 1704-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de 

ref. 22.

Transitada, defiro o pedido de ref. 32.

Expedido o alvará em favor do peticionante de ref. 32, arquive-se com as 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1094-08.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL CORANDIM BRITO REPRESENTADO POR 

REGINA MARIA CORANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95365 Nr: 5743-79.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76070 Nr: 101-62.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALBES VILSON LOPES, ANA PAULA TAVARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITO DI MIGUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HABIB ABUD CABARITI - 

OAB:38.604/MG, ANA CAROLINA AMARAL LOTTI - OAB:122789/MG, 

GABRIEL AMARAL FONSECA - OAB:124639 , LEANDRO CERQUEIRA 

BARQUILLA - OAB:152184-MG, RICARDO LUIZ LOTTI - OAB:43125/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARDUINI AZOLINI - 

OAB:21.673-MT

 Vistos.

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias - 

§1º, art. 485, CPC -, dar andamento ao feito, manifestando-se sobre o 

laudo pericial, sob pena de abandono da causa e consequente extinção 

dos autos sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, conclusos 

para as providências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 4506-44.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1280-65.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAQ, FCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA, JUVECÍ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.
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Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104175 Nr: 2736-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos em desfavor de Fábio Ferreira, ambos qualificados na 

inicial, tendo por objeto o bem descrito na exordial.

Conforme consta de fl. 41, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios ante a consensualidade.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 4712-24.2017.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAINE SOARES DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO HENRIQUE, CEDENIR 

MOREIRA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 32: intime-se pessoalmente a parte requerente para promover o 

andamento do feito em 5 dias, sob pena de extinção por abandono.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1475-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927-MT

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para a parte requerida se 

manifestar quanto ao determinado em ref. 35.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar, em 05 (cinco) dias, 

o rol de testemunhas de que pretende a oitiva, a fim de que a solenidade 

seja designada de acordo com a pauta do juízo.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99853 Nr: 394-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Verifica-se pelo documento de fl. 322, que a ausência da parte requerida 

em audiência realizada pelo CEJUSC, foi justificada.

Desta forma e, considerando-se a persistência de interesse na 

autocomposição do litígio, levando-se em conta ainda a sistemática 

processualista voltada à resolução consensual dos conflitos, determino 

nova tentativa de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, cuja data há de 

ser fixada com a maior brevidade possível.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação 

acompanhadas de seus advogados.

Providencie-se o necessário para a realização da Sessão de Conciliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84541 Nr: 4189-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO SILVA RAPHALDINI 

- OAB:45093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Considerando-se que o presente feito conta com sentença (ref. 23) 

ratificada pelo eg. TJMT em sede de reexame necessário (ref. 45), 

arquive-se o presente feito em definitivo, com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99850 Nr: 391-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELIA MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a peticionária de ref. 47 para comprovar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, que comunicou a renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99677 Nr: 287-17.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZARENE FRANCISCO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO OLÉ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA SILVA ARAUJO - 

OAB:23469/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76594 Nr: 355-35.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DANIELI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Diligencie-se quanto à devolução do ofício expedido em ref. 76.

No mais, ante a manifestação do INSS de ref. 66, expeça-se novo ofício, 

com os documentos solicitados pela autarquia, salientando que, ante a 

ausência de especificação no acordo de ref. 16, os alimentos, fixados em 

01 (um) salário mínimo, são devidos à autora e aos infantes.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 1508-35.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104004 Nr: 2632-53.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79125 Nr: 1330-57.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.
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Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, cumpra-se o item 

“IV” da decisão de ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 1543-73.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38315 Nr: 1859-52.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCINDO LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94596 Nr: 5223-22.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAM DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação do 

pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na inicial.

Passo ao saneamento do feito.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências.

Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica 

Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105078 Nr: 3284-70.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - ME, 

LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I.Recebo os embargos por serem tempestivos.

II.Intime-se o exequente para impugnar, no prazo legal (art. 915 do CPC).

III.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 4048-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO APARECIDO DE 
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SOUZA - OAB:4603/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 5342-80.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É do conhecimento desta magistrada que a Dra. Rhayanne Nayara 

Cândido Barzotto, nomeada como perita no presente feito (ref. 36), se 

encontra em licença maternidade.

Desta forma, nomeio em sua substituição o Dr. Adelmo F. Barros, que 

atende na Clinica Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova 

Xavantina-MT.

Intime-o do teor da decisão de ref. 36.

No mais, cumpra-se o citado “decisum” integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 4184-87.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS LUIS HEMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de ref. 30 e determino que seja realizada a penhora 

do imóvel indicado pela parte exequente.

Lavre-se o necessário termo de penhora, nos termos do art. 838, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Por último, intime-se o executado da penhora realizada.

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1905-70.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO MARQUES DE SOUZA, Cpf: 

00279693125, Rg: 1333218-0, Filiação: Sebastião Caetano de Souza e 

Antonia Marques de Souza, data de nascimento: 31/10/1977, brasileiro(a), 

natural de Itapirapuã-GO, solteiro(a), lavrador, Telefone (66) 9927-2544. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de 

julho de 2013, por volta das 00h:10min.na Av. Araés, Bar da Pretinha, 

Bairro Montes Claros, neste Município de Nova Xavantina/MT, o 

denunciado ROBERTO MARQUES DE SOUZA portava um revólver calibre 

38, n.º F138565, marca Rossi, de cor presta, com 06 (seis) munições 

intactas do mesmo calibre, em desconformidade com a legislação e os 

regulamentos aplicáveis à matéria

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 22 de outubro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101814 Nr: 1459-91.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-54.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEDRO ROSA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PAES SOBRINHO (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000124-54.2017.8.11.0012. REQUERENTE: EDUARDO PEDRO ROSA 

REQUERIDO: GILMAR PAES SOBRINHO PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na alegação de que o reclamado não efetuou o pagamento do valor de R$ 

2.000,00(dois mil reais), referente à sua comissão de corretagem, em face 

da atuação conjunta na compra e venda de uma Gleba denominada Piau, 
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cuja transação comercial foi concretizada. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO No tocante a Preliminar levantada pelo reclamado, em sua 

peça contestatória, de que ocorreu litigância de má-fé por parte do 

reclamante, entendemos não cabível, eis que os fatos declinados pelo 

reclamante na exordial, não caracterizam a alegada preliminar, ficando 

assim rejeitada. Não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo 

ao julgamento do mérito. A presente demanda versa sobre o 

não-pagamento por parte do reclamado de suposta comissão de 

corretagem devida ao reclamante. Discorre que após diversas tentativas 

de solução administrativamente, não se obteve êxito. Na instrução 

processual realizada por este Juízo, foram colhidos o depoimento pessoal 

do reclamante, bem como de quatro(04) pessoas, sendo duas(02) 

testemunhas e duas(02) informantes, conforme termo de assentada 

constante dos autos. Não houve prova documental produzida nos autos. 

No que tange a análise da prova testemunhal, temos: A testemunha trazida 

a Juízo pelo reclamante, Sr. Santino Sena, comprador da 

supramencionada Gleba, declarou em seu depoimento, conforme id. nºs. 

11485582 e 11485694 o seguinte: “que primeiro foi o Dil(Eduardo) e aí 

depois foi o Gilmar que conduziu o negócio: que foram os dois que 

participaram da compra; foi chamado o Gilmar pois este estava à frente da 

negociação; que foi pago o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) ao 

reclamado; que o reclamado se negou a assinar o recibo alegando que 

precisava acertar com o Dil(Eduardo); que não sabe dizer se o reclamante 

tem CRECI; que eles(as partes) me falaram da negociação na Borracharia 

na entrada de Montes Claros; que o nome da Borracharia é Rodeio; que 

realizou o pagamento da comissão ao reclamado de forma parcelada em 

05 vezes, sendo 03 pagamentos na sua residência e 02 pagamentos no 

local de trabalho do reclamado, etc... As outras duas(02) testemunhas 

trazidas a Juízo pelo reclamante, foram ouvidas na condição de 

informantes, não sabendo precisar os termos da compra e venda 

realizada da Gleba Piau, tendo apenas conhecimento de que foi o negócio 

conduzido pelas partes reclamante e reclamado. Vejamos o depoimento do 

informante Sr. Antonio Alves, conforme id. nºs. 11485572, tendo 

declarado que: “estava no momento em que as partes combinaram o 

pagamento da comissão quando da realização da compra e venda da 

Gleba; que o reclamante tinha conhecimento do comprador e o reclamado 

do vendedor; que foi estipulado o pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil 

reais) de comissão; sendo R$ 3.000,00(três mil reais) para o reclamado e 

r$ 2.000,00(dois mil reais) para o reclamante; etc... Outro informante Dr. 

Alberto Aparecido, conforme id. nºs 11485255 e 11485360, declarou 

que;”tem conhecimento do negócio realizado até certo ponto; que o 

comprador lhe disse que tinha comprado uma propriedade; dizendo 

também que o Sr. Eduardo e o Sr. Gilmar eram os corretores; que ele e a 

testemunha Sr. Santino Sena(comprador) são amigos e vizinhos; que o 

comprador falou para ele que ia pagar R$ 5.000,00 de comissão, mas tinha 

sido cobrado R$ 7.000,00; que viu o reclamado ir receber a comissão na 

casa do comprador(Sr. Santino Sena); que o depoente falou pra Santino 

que pagar comissão e complicado e deve ter recibo, pois o reclamado 

gosta de forçar pagamento de comissão; que quanto a negociação do 

imóvel não tem mais conhecimento de nada, que não sabe dizer se houve 

pagamento em dinheiro na transação comercial; sabendo informar que foi 

entregue pelo Sr. Santino Sena(comprador) 05 a 06 Quitenetes para o 

vendedor, etc... A testemunha trazida a Juízo pelo reclamado Sr. 

Florisvaldo Guilhermino de Souza, conforme id. nºs. 11485509 e 

11485433, apenas declarou que foi o reclamado que conseguiu a venda 

da Gleba, não sabendo informar quem foi a pessoa que indicou o 

comprador para a venda por parte de sua esposa. Declarando ainda, que 

sua esposa realizou o pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) de 

comissão ao reclamado; que toda documentação foi providenciada pelo 

reclamado para a conclusão da venda, nada mais merecendo para ser 

registrado. Conveniente salientar que, cabia a parte reclamada fazer 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

reclamante, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, não se 

desincumbindo do ônus da prova de forma satisfatória. Por outro lado, a 

parte reclamante cabia fazer prova de fato constitutivo de seu direito, a 

teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, tendo provado através da 

testemunha Sr. Santino Sena, comprador da citada Gleba, de que foi ele 

que o indicou para o reclamado. Com efeito, entende este Juízo que, ficou 

constatado nos autos, através da testemunha Sr. Santino Sena, 

comprador da Gleba Piau, que o reclamante informou ao reclamado este 

Senhor para a compra deste imóvel, em face do reclamado ter tido 

conhecimento da vontade de venda deste, pelo vendedor. Ou seja, o 

reclamante tinha o conhecimento do desejo de compra pelo Sr. Santino 

Sena de um imóvel e o reclamado sabia da existência da vontade de 

venda do imóvel, por parte do vendedor deste, ocorrendo assim a fusão 

entre as partes litigantes para a realização da transação comercial 

concretizada. Acrescente-se o fato, de que a própria testemunha trazida 

a Juízo pelo reclamado Sr. Florisvaldo Guilhermino de Souza, declarou 

neste Juízo, que sua esposa Sra. Angelina, efetuou o pagamento de R$ 

5.000,00(cinco mil reais) de comissão ao reclamado. Portanto, o reclamado 

recebeu a comissão de corretagem tanto do vendedor como do 

comprador, num total de R$ 10.000,00(dez mil reais). Outro fato que deve 

ser salientado nesses autos, é que o STJ entende que o intermediador não 

inscrito no CRECI tem direito ao recebimento de corretagem. Tanto é 

verdade que, no julgamento do Recurso Especial nº 87.918/PR, a 4ª. 

Turma do STJ concluiu que: “O intermediador faz jus à comissão de 

corretagem, uma vez que o seu serviço deve ser remunerado, sob pena 

de enriquecimento indevido do outro contratante” Insta relevar que, no 

caso em tela ocorreu um contrato verbal entre as partes litigante, onde 

dois (02) corretores, um com CRECI e outro sem registro, discutem sobre 

comissão de corretagem, na realização de uma compra e venda de imóvel, 

onde, segundo o reclamante, ficou estabelecido o pagamento de 50% do 

valor da comissão para o reclamante, em face de sua indicação do 

comprador do já citado imóvel. Frise-se que, o reclamante declarou que o 

reclamado alegou despesas e que haveria um abatimento de R$ 

1.000,00(hum mil reais) do valor da comissão a ser paga pelo comprador 

Sr. Santino Sena, ficando acertado que haveria apenas o pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que, não efetuou o reclamado o 

pagamento desse valor, sendo este o objeto da reclamação movida pelo 

reclamante para receber a sua parte na comissão. Finalizo reconhecendo 

o direito do reclamante de receber o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), 

referente à sua parte na comissão pela indicação do comprador da Gleba, 

devendo dessa forma ser julgada procedente a reclamação em todos os 

seus termos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA da reclamação 

promovida por EDUARDO PEDRO ROSA em desfavor de GILMAR PAES 

SOBRINHO para, condená-lo a pagar ao Reclamante o montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da data da citação e correção monetária pelo IGP-M/FGV a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Projeto de sentença submetido à 

homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Darlan da Matta de 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-12.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MARIA FICAGNA KOTTVITZ (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

JAINE KOTTVITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010041-12.2016.8.11.0012 REQUERENTE: 

CLAIR MARIA FICAGNA KOTTVITZ, JAINE KOTTVITZ REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO C E R T I D 

Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada, Município de Nova 

Xavantina, apresentou tempestivamente o recurso constante do Id. 

15346496. Motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a reclamante a apresentar contrarrazões recursais no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 23 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000128-57.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA PJEC: 

1000128-57.2018.8.11.0012 Requerente: A. RODRIGUES DA SILVA 

PEREIRA VESTUÁRIO ME. Requerida : MARLI TEREZINHA MACHADO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUÁRIO ME em face 

de MARLI TEREZINHA MACHADO. A parte autora ajuizou à presente 

demanda, tendo sido cientificada da audiência de conciliação a ser 

realizada em 12.06.2018, às 08h20min(MT), consoante id. 12766055. 

Ocorre que na data da audiência, nenhuma das partes compareceu, 

conforme Termo de Audiência de Conciliação (Id. 13605732). Conveniente 

salientar que, a requerente não compareceu e nem justificou ausência, 

bem como que a requerida não foi intimada, conforme id. 13798762. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. DISPOSITIVO Posto isso, nos termos 

do art. 51, I, da Lei 9.099/95, tendo a parte requerente deixado de 

comparecer à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 17 setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERLANDA APARECIDA NORA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA PJEC: 

1000129-42.2018.8.11.0012 Requerente: A. RODRIGUES DA SILVA 

PEREIRA VESTUÁRIO ME. Requerida : WERLANDA APARECIDA NORA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUÁRIO ME em face 

de WERLANDA APARECIDA NORA . A parte requerente ajuizou à 

presente demanda, tendo sido cientificada da audiência de conciliação a 

ser realizada em 12.06.2018, às 09h20min(MT), conforme id. 12769870. 

Ocorre que na data da audiência, a requerida estava presente, conforme 

Termo de Audiência de Conciliação (Id. 13605903). Conveniente salientar 

que a requerente não compareceu e nem justificou ausência. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 

51, I, da Lei 9.099/95, tendo a parte requerente deixado de comparecer à 

audiência de conciliação, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 17 setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA PJEC: 

1000131-12.2018.8.11.0012 Requerente: A. RODRIGUES DA SILVA 

PEREIRA VESTUÁRIO ME. Requerido : RICARDO RODRIGUES CORREA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUÁRIO ME em face 

de RICARDO RODRIGUES CORREA. A parte requerente ajuizou à presente 

demanda, tendo sido cientificada da audiência de conciliação a ser 

realizada em 12.06.2018, às 09h00min(MT), conforme id. 12768854. 

Ocorre que na data da audiência, a parte requerente não se fez presente, 

conforme Termo de Audiência de Conciliação (Id. 13605828). Conveniente 

salientar que a parte requerente não compareceu e nem justificou 

ausência, bem como não compareceu a parte reclamada. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 51, I, 

da Lei 9.099/95, tendo a parte requerente deixado de comparecer à 

audiência de conciliação, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Nova Xavantina – MT, 13 de setembro de 2018. 

Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 17 setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-54.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE WINTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010465-54.2016.8.11.0012. REQUERENTE: VILSON JOSE WINTER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Sem resolução de mérito->Extinção- Falta de 

Condição da Ação Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer proposta por VILSON JOSÉ WINTER, em face do 

estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina/MT, objetivando 

o tratamento de saúde, visto que apresentava quadro de estenose de 

traqueia, aguardando agendamento para consulta médica. Foi recebida a 

inicial e deferida parcialmente a liminar, determinando que os requeridos 

providenciassem o encaminhamento do autor à nova avaliação cirúrgica ( 

id.7865013). O estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

requerendo a improcedência da demanda (id.7865017). O município de 

Nova Xavantiva também apresentou contestação, pugnando pela 

preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência (id. 

7865030). O Ministério Público requereu a intimação da partes para 

especificação de provas (id. 7865056). Foi proferido despacho saneador 

(id.7865059). O autor solicitou que os requeridos arcassem com as 

despesas da sua locomoção para o tratamento (id. 11109277). O Juízo 

deferiu o pedido (id. 11227884) e os valores foram liberados (id. 

1152788). Foi comunicado nos autos pela Defensoria Pública que o autor 

compareceu aos tratamentos, mas acabou falecendo, não se tendo 

informação sobre os comprovantes das despesas, que ficavam em posse 

do falecido (id. 14350253). Requereu-se a extinção do processo pela 

perda superveniente do objeto; juntando a certidão de óbito (id. 

14350302). É o relatório. Fundamento e Decido. Na situação concreta 

trazida a Juízo, denota-se que a Defensoria Pública requereu a extinção 

do processo ante a ausência superveniente do interesse de agir 

(id.14350253), diante do falecimento do autor. Como o interesse de agir é 

condição da ação, entendo cabível a extinção do processo sem a 
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resolução de mérito, nos termos do Código de Processo Civil: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual; (...) Negritei. DISPOSITIVO Posto 

isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Nova Xavantina – MT, 17 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 59/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, DE 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 EXONERAR o Senhor ERIKO FAVORETO, matrícula 33303, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, com 

efeitos a partir de 23/10/2018.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 23 de outubro de 2018

 EVINER VALÉRIO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 79514 Nr: 1989-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Natalino Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT

 AÇÃO PENAL Nº 1989-33.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 79514

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

DESIGNO Audiência de Instrução em continuação para o dia 17.04.2019, 

às 14:30 horas com a finalidade de inquirir a testemunha Rosalino Pariz 

(endereço fl. 689) e interrogatório do acusado.

INTIME-SE o acusado, a testemunha e a Defensoria Pública.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70751 Nr: 1899-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugenio Prati, Antonio Carlos Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:98.709SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o recolhimento do valor 

de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), referente complementação 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e praceamento, conforme certidão do Oficial de Justiça 

de fl.45.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 05/02/2019 às 13h00m, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63520 Nr: 2128-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. dos Santos - ME, Moises Bezerra dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal na qual o Credor pleiteia por tentativa de 

arresto de valores online, todavia, percebo que não se esgotaram os 

meios de localização dos executados, de modo que não preenche os 

requisitos legais previstos no art. 830 do CPC.

 Expeça-se Carta Precatória com a finalidade de citação e demais atos 

executórios a Comarca de Canarana/MT., a ser cumprida no endereço 

indicado a fl. 31.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 280-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues Pereira, José Nilo Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 07/12/2018 às 15h00m, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1873-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mario Cezar Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vargas de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O/MT, Ricardo Henrique Ayala Barbosa - 

OAB:24.326/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 07/12/2018 às 16h00m, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1359-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 07/12/2018 às 14h30m, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 892-37.2013.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Tauá 

Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Wiezel - 

OAB:110778/SP, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6.565/MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - 

OAB:68647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 (...)Inicialmente, verifico que houve um equívoco quando da efetivação do 

bloqueio online pelo Sistema BacenJud, uma vez que foram bloqueadas as 

contas dos clientes da parte exequente, assim, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, e DETERMINO a liberação dos valores bloqueados indevidamente 

para que sejam disponibilizados/devolvidos nas contas dos 

mesmos.Portanto, considerando que já houve o deferimento da penhora 

de valores das contas da parte executada (fl. 637), DETERMINO seja 

realizada a penhora online nas contas da empresa Tauá Biodiesel Ltda 

(CNPJ 08.079.290/0001-12), através do Sistema BacenJud, no montante 

de R$ 23.890,74 (vinte e três mil oitocentos e noventa reais e setenta e 

quatro centavos), já devidamente atualizados (fl. 640).Inclua-se a minuta 

de bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos, no prazo legal.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indiquem os 

credores outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Certifique-se a senhora gestora, se há valores 

v i n c u l a d o s  n e s t e  p r o c e s s o ,  a t r a v é s  d o  s i s t e m a 

SISCONDJ.Intimem-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001078-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 2255-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Spesia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI SPESIA, Cpf: 91900875187, 

Rg: 1084444-9, Filiação: Vacilda Araldi Spesia e Victorio Spesia, data de 

nascimento: 15/04/1972, brasileiro(a), natural de Caibi-SC, convivente, 

vaqueiro/caminhoneiro, Telefone 8400-3786. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 2255-20.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 

80096.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 26 e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 32), CITE-SE o acusado VANDERLEI SPESIA, via edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder a 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Resumo da Inicial: Consta nos autos, que no dia 15 de Agosto de 2015, 

por volta das 10:30 horas, no Mercado Econômico, situado na Avenida 

Brasil, Cenro, no Município de Gáucha do Norte, o denunciado Vanderlei 

Spesia ameaçõu de causar mal injusto e grave à vítima Jean Carlos Lima 

da SIlva. Segundo se evola dos autos, a vítima tem uma relação amoroso 

com a ex-esposa do acusado, e por não aceitar essa relação faz 

ameaçãs constantes à vítima. Conforme consta, no dia supramencionado, 
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o acusado estava dentro de seu carro, e ao perceber a presença da 

vítima, veio a faze gesto ameaçador, tal como: " segurou a mão como se 

tivesse uma arma de fogo e que atirava em direção à vítima.

Paranatinga, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83422 Nr: 3976-07.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Izabel Hagmussi Angelim, PCAF, GAF, Vinicius 

Angelin Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, Telefone 

( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, responder a 

presente ação.

Resumo da Inicial: Os requerentes são filhos do Sr. Paulo Ferreira Pinto 

que faleceu no dia 26 de agosto de 2016, confomre atesta a cópia de 

certidão de óbito juntada aos autos. O falecido não deixou testamento e o 

único bem que deixou é uma carta de crédito de consórcio firmado com a 

empresa Consórcio Nacional Honda, a qual deve ser oficiada e intimada 

para efetuar o pagamento das quotas integralizadas, fazendo-se 

necessário solicitar a V. Exa. que conceda a autorização judicial para o 

levantamento da quantia estipulada.Frise-se que referido dinheiro será 

necessário .

Despacho/Decisão: Processo nº 3976-07.2017.811.0044 (Código 

83422)VISTO,POSTERGO a apreciação do pedido de fls. 17 e DETERMINO 

sejam os requerentes novamente intimados para trazer aos autos, em 30 

(trinta) dias, certidão negativa de tributos municipais, estaduais e 

federais.Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o edital de intimação de terceiros 

interessados, na forma determinada às fls. 11.Exauridas as providências 

supra, CONCLUSOS para análise e deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 18 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50062 Nr: 1571-71.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciane Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLEICIANE DIAS DOS SANTOS, Filiação: 

Eunice Dias dos Santos, data de nascimento: 31/12/1986, brasileiro(a), 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 13 de março de 2013, em horário não precisado, 

na residência localizada na Fazenda Estivado II, neste município,a acusada 

GLEICIANE DIAS DOS SANTOS, vulgo Gleice, praticou conjunção carnar 

com Welber Yan Ferreira Furquim de 12 (doze) anos de idade à época dos 

fatos. Pelo que se afere dos autos, o adolescente residia com seus pais, 

em uma casa localizada na fazenda supramencionada, ao lado da 

residência da denunciada, a qual passou a dizer para o menor que o 

mesmo era bonito e que iria ensiná-lo a beijar. Consta que, na data dos 

fatos, atendendo ao convite da acusada, o adolescente se deslocou até a 

casa dela, sendo levado por ela até o quarto, local onde, a denunciada, 

primeiramente, fez sexo oral, e depois, praticou conjunção carnal com o 

menor. Na sequência, o ofendido foi embroa para sua casa, tendo sua 

genitora, ao vê-lo, questionado o que havia acontecido consigo, pois 

estava com marcas de chupadas no pescoço e nas costas, instante em 

que tomou conhencimento dos fatos praticados. ..."

Despacho: Ante o exposto, com base no art. 282, §4º c/c art. 312, ambos 

do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva da acusada 

GLEICYANE DIAS DOS SANTOS, como garantia da ordem pública e a 

aplicação da lei penal. EXPEÇA-SE Mandado de Prisão Preventiva.Por fim, 

cite-se a acusada via edital, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, ambos 

do Código de Processo Penal.CITE-SE.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 19 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 1947-47.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia Araújo dos Santos Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88858 Nr: 1949-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 937 Nr: 1138-92.1997.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Reinaldo Fernandes de Souza, Agnaldo 

Zampieri de Souza, Olaila Zampieri de Souza, João Marques de Arruda 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda, Edu Germano 

Arruda, Espólio de Manuel Martinho, Claudio de Jesus Martinho, Samuel de 

Jesus Martinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, Eliel Alves de Sousa - OAB:7.397/MT, Renato Cesar 
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Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Luiz Otávio Bertozo Reis - OAB:3038/MT, Renato Cesar 

Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora se manifestar quanto a petição retro, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 1650-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renir Lino Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 886 Nr: 936-18.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ferreira Lima - Casa Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves de Souza 

Filho - OAB:6293-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85144 Nr: 22-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Paulo Fink - 

OAB:43053

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a petição do réu foi juntada 

após o retorno dos autos do gabinete, razão pela qual serve a presente 

para intimar o advogado do réu acerca da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29312 Nr: 2310-15.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Patricio, João Carlos Patrício, Maria Marli 

Betti Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luiz Antonio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar-se 

quanto às informações juntadas aos autos,no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25104 Nr: 1137-87.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Joanela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 3094-45.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersica Maria Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional Faseb Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:7865

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que analisando os autos verifiquei 

que o advogado da parte requerida não estava devidamente cadastrado 

no sistema, sendo que efetivei seu cadastro nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80736 Nr: 2610-30.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Benedita da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Ciencias Jurídicas e Sociais 

Aplicadas de Primavera do Leste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que analisando os autos verifiquei 

que o advogado da parte requerida não estava devidamente cadastrado 

no sistema, sendo que efetivei seu cadastro nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69997 Nr: 1635-42.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Fernando Nitsche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertoni Dari Nistche - 

OAB:12402-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 436-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Pereira de Souza, Washington 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 SENTENÇA

VISTO,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra EDERSON PEREIRA DE SOUZA e WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, os atribuindo à 

conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei n° 

11.343/2006.

Consta na denúncia os seguintes relatos:

"Consta no presente inquérito policial que, . no dia 18/01/2018, por volta 

das 18:00 horas, nas proximidades do Fórum, no Município de 

Paranatinga-MT, os denunciados EDERSON PEREIRA DE SOUZA e 

WASHINGTON BARBOSA DA SILVA estando associados para o fim de 

praticarem o crime de tráfico de Drogas, pelo que trouxeram consigo 

substância entorpecente, aparentando ser cocaína, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, os policiais realizavam diligências 

relacionadas à Operação !Bairro Seguro quando, nas proximidades do 

Fórum, avistaram os acusados em atitude suspeita saindo de um veículo 

Voyage de cor verde, sendo qu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT destes (Ederson, vulgo Dl Eder) já vinham sendo 

investigados pela Polícia Civil pela prática de mercancia de substância 

entorpecente , inclusive com representação da Autoridade Policial pela 

expedição de mandado de busca e apreensão na residência destes. Ato 

contínuo, os policiais abordaram os suspeitos e realizaram buscas no 

interior no veículo, pelo que se constatou que no banco e na carteira do 

denunciado Ederson Pereira de Souza, havia um invólucro de substância 

análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) petecas da mesma 

substância supramencionada." Em 02/03/2018 determinou-se a notificação 

dos réus (fl. 45). Os réus foram devidamente notificados. Às fls. 86 e 99 

foram apresentadas defesas prévias. A denúncia foi recebida em 

26/06/2018 e designou-se audiência para o dia 02/08/2018, às 14:00 

horas (fl. 100). Os réus foram devidamente citados. Às fls. 105/106 foi 

acostado aos autos o exame preliminar de entorpecente. Realizada a 

instrução processual houve a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa. Por fim, procedeu ao interrogatório dos 

acusados (fls. 131/137). Em alegações finais, a representante do 

Ministério Público pugnou pela condenação do réu EDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006 e absolvido quanto ao crime tipificado no artigo 35 da Lei n.° 

11.343/2006. Ademais, pugnou pela absolvição do réu Washington 

Barbosa da Silva pela prática do crime con tanciado no artigo 33, caput, 

c/c artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 (fls. 138/1 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT A defesa do réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, 

em memoriais finais, pugnou pela desclassificação do delito 

consubstanciado o artigo 33, caput c/c 35, ambos da Lei n.° 11.343/2006 

para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.° 11.343/2006 e pela aplicação 

do beneficio previsto no artigo 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006. 

Subsidiariamente, em caso de condenação do réu, pugnou pela redução 

da pena em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, 

pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direitos, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e, 

por fim, pela absolvição do réu quanto ao crime capitulado no artigo 35 da 

Lei n.° 11.343/2006 (fls. 143/151). A defesa do réu WASHINGTON 

BARBOSA DA-SILVA, por sua vez, em memoriais finais, pugnou pela 

absolvição do réu nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo 

Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação do réu, pugnou pela 

desclassificação do delito consubstanciado o artigo 33, caput c/c 35, 

ambos da Lei n.° 11.343/2006 para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.° 

11.343/2006, pela aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei 

n.° 11.343/2006, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo e pela 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos 

(fls. 155/162). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes 

autos visam analisar a responsabilidade penal dos acusados EDERSON 

PEREIRA DE SOUZA e WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, como 

incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006. 

Consta no presente inquérito policial que, no dia 18/01/2018, por volta das 

18:00 horas, nas proximidades do Fórum, no Município de Paranatinga-MT, 

os denunciados EDERSON PEREIRA DE SOUZA e WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA estando associados para o fim de praticarem o 

crime de tráfico de Drogas, pelo que trouxeram consigo substância 

entorpecente, aparentando ser, cocaína, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamenta 3
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policiais realizavam diligências relacionadas à Operação Bairro Seguro 

quando, nas proximidades do Fórum, avistaram os acusados em atitude 

suspeita saindo de um veiculo Voyage de cor verde, sendo que um destes 

(Ederson, vulgo DJ Eder) já vinha sendo investigados pela Polícia Civil pela 

prática de mercancia de substância entorpecente, inclusive com 

representação da Autoridade Policial pela expedição de mandado de 

busca e apreensão na residência destes. Ato continuo, os policiais 

abordaram os suspeitos e realizaram buscas no interior no veículo, pelo 

que se constatou que no banco e na carteira do denunciado Ederson 

Pereira de Souza, havia um invólucro de substância análoga à pasta base 

de cocaína e 02 (duas) petecas da mesma substância supramencionada. 

1- DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 DA 

MATERIALIDADE E DA AUTORIA A materialidade e a autoria do crime de 

tráfico de drogas quanto ao réu EDERSON PEREIRA DE SUZA resta 

devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim 

de ocorrência (fls. 07/08), termo de exibição e apreensão (fls. 10), laudo 

provisório de constatação de droga (fls. 11), termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório de Ederson Pereira de Souza (fls. 17/18), laudo 

pericial preliminar de entorpecente (fls. 105/106), termo de depoimento do 

policial civil Gilvan Antônio de Sá Teles (fls. 12/13), termo de depoimento 

do policial civil Michel Astrolli Salazar (fl. 14), bem como por meio de 

depoimentos prestados na fase instrutória (fls. 131/137). Ressalto que o 

laudo pericial comprovou que as duas porções de substâncias 

apreendidas, 01 (uma) porção de substância compactada, em forma de 

pedra, de coloração amarela esbranquiçada, de massa total de 10,75g 

(dez gramas e setenta e cinco centigramas) e outra porção de substância 

em forma de pó, de color 4
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DE PARANATINGA - MT branca, de massa total de 0,36g (trinta e seis 

centigramas), acondicionadas em 02 (duas) "trouxinhas", foram 

submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II e 

apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína, estando a 

referida substância incluída na lista F1 da RDC n° 15, de 01/03/07, que 

regulamenta a Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, tratando-se, portanto, de substância entorpecente de 
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uso proscrito no Brasil (fls. 105/106). Presente está, portanto, o elemento 

normativo do tipo, urna vez que as substâncias apreendidas amoldam-se 

ao conceito de substância entorpecente, não se cogitando, ademais, 

qualquer forma de autorização legal para sua posse. Quanto à autoria, as 

provas documentais e orais, estas consistentes nos depoimentos das 

testemunhas são convergentes ao relatar que o réu EDERSON PEREIRA 

DE SOUZA praticou o delito de tráfico de drogas e que o réu 

WASHINGTON BARBOSA DA SILVA apenas estava dando carona à 

EDERSON PEREIRA DE SOUZA, é o que passo a expor. O réu EDERSON 

PEREIRA DE SOUZA, em seu depoimento prestado perante a autoridade 

policial (fls. 17/18), relatou que no momento da abordagem policial estava 

de posse de 02 (duas) "petecas" de cocaína e uma "pedra" de pasta base 

de cocaína. Na mesma oportunidade, o réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA 

afirmou o réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA apenas estava lhe 

dando carona no momento de sua apreensão. Vejamos: "(..) Que no dia 

dos fatos, foi até a região conhecida como "Baixão" e comprou de um 

homem, mais conhecido como "Neguinho", 02 (duas) petecas de cocaína e 

uma "pedra" de pasta base de cocaína. Que após isso, ligou para seu 

amigo WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, para que este lhe desse uma 

carona até a academia Atlética. Que quando estavam próximos ao Fórum, 

ouviram o sinal sonoro de parada dado pela Polícia Civil, que prontamente 

atenderam a ordem. Que durante a revista, 5
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petecas de cocaína e no banco do carona onde estava sentado, os 

Policiais encontraram a "pedra" de pasta base. (..)" O réu WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA, em seu depoimento prestado perante a autoridade 

policial (fls. 26/27), relata que o réu Ederson foi casado com sua prima, 

razão pela qual o conhece, e que na data dos fatos Ederson pediu uma 

carona para academia e depois para sua casa, vejamos: "(...) Que, 

EDERSON PEREIRA DE SOUZA foi casado com sua prima. Que por isso 

conhece a pessoas de EDERSON. Que no dia dos fatos, EDERSON ligou 

para o interrogado e pediu-lhe uma carona para a academia e depois para 

sua casa. Que ao passarem do fórum, nas proximidades da Loja Acácia 

Ferramentas, ouviu o sinal sonoro de parada, que prontamente atendeu ao 

chamado e parou o veículo. Que tanto EDERSON quanto o interrogado 

foram revistados e foi localizado na carteira de EDERSON, duas "petecas" 

de cocaína e que durante as buscas no interior do veiculo, foi encontrado 

uma "pedra" de pasta base de cocaína no banco do carona, local onde 

Ederson estava sentado, mas que ele não assumiu que era sua e que por 

isso foram conduzidos para a Delegacia. Questionado acerca do valor 

encontrado em sua posse, o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta 

reais), o interrogado respondeu que é dinheiro é pagamento de uma 

prestação de serviços, que tem como comprovar a origem licita do valor. 

Questionado se é usuário de entorpecentes, o interrogado respondeu que 

não. Que sequer sabia que EDERSON "mexia com essas coisas". (..)" 

GILVAN ANTÔNIO DE SÁ TELES, policial civil que participou da ocorrência, 

narrou que durante o patrulhamento pela cidade, ao avistarem EDERSON 

PEREIRA DE SOUZA, vulgo "Dj", investigado por tráfico de drogas nesta 

urbe, resolveram abordar o veiculo onde ele se encontrava. Narra, ainda, 

que duran 6
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DE PARANATINGA - MT abordagem foram encontrados de posse do réu 

EDERSON PEREIRA DE SOUZA 01 (um) invólucro de substância análoga à 

pasta base de cocaína bem como 02 (duas) "petecas" de substância 

análoga à cocaína, nada sendo encontrado com o réu WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA, vejamos: "(..) Que nas proximidades do Fórum 

desta comarca, avistamos dois indivíduos em atitude saindo de um carro 

Voyage verde, sendo que um deles, EDERSON PEREIRA DE SOUZA, mais 

conhecido como "Dj", está sendo investigado por tráfico de drogas em 

Paranatinga. Que ao realizarmos buscas no interior do veículo fora 

encontrado no banco onde EDERSON "Dj ", estava sentado, 01 (um) 

invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína. Que dentro da 

carteira de Ederson fora encontrado 02 (duas) petecas de substância 

análoga a cocaína. Tendo em vista que tão pouco EDERSON e 

WASHINGTON não assumiu a posse da pedra de pasta base, ambos 

foram conduzidos para a Delegacia para aguardar os procedimentos 

cabíveis. (..)" (fl. 12/13) MICHEL ASTROLLI SALAZAR, policial civil que 

participou da ocorrência, corroborou as declarações prestadas pelo 

policial civil GILVAN ANTÔNIO DE SÁ TELES Às fls. 12/13 (fl. 14). Já em 

seu depoimento prestado em juizo, o policial civil MICHEL ASTROLLI 

SALAZAR, asseverou que o réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, vulgo era 

alvo de investigação pela prática de tráfico de drogas, eis que a guarnição 

policial já havia recebido várias denúncias anônimas apontando o réu 

EDERSON PEREIRA DE SOUZA como comerciante de entorpecentes. 

Oportuno esclarecer que a jurisprudência dá aos policiais que 

acompanharam a diligência, quando envolve o delito de tráfico de drogas 

ampla credibilidade, quando em consonância com todo o contexto 

probatório. Veja 7
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E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 

IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS - 1) PRELIMINAR DA PGJ QUANTO AO 

RECURSO DA RÉ - APELAÇÃO INTEMPESTIVA - ACOLHIDA - RECURSO 

NÃO CONHECIDO - 2) PLEITO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE 

PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES 

COMPROVADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS 

EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - 

INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DEMONSTRA A UNIÃO DOS RÉUS NA 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA PRÁTICA DO TRÁFICO - 3) 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA 

- PROVAS SEGURAS E COERENTES A DEMONSTRAR A MERCANCIA DA 

DROGA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - NÃO 

PREENCHMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP - RECURSO 

DESPROVIDO - 4) RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA 

CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/06 - 

POSSIBILIDADE - PARTICIPA ÇAO DE MENOR NA PRÁTICA DA 

TRAFICÂNCIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA - RECURSO MINISTERIAL 

PROVIDO - 5) EX OFFICIO: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP 

RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS RÉUS (CULPABILIDADE) 

VALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL DIMINUIÇÃO DAS 

PENAS-BASES EM SEU MÍNIMO LEGAL. 2. Os depoimentos dos policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante, após intensa investigação, não 

contraditados e em plena consonância com os demais elementos de 

prova, são elementos suficientes para se revelar a existência do tráfico 

ilícito de drogas e sua autoria. 2.2 O
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DE PARANATINGA - MT de associação para o tráfico se configura com a 

presença de provas contundentes da existência de animus associativo 

entre os agentes, com divisão de tarefas, de caráter duradouro e estável. 

(TJMT - Ap 3873/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 205/2018) 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 

11.343/2006, ART. 33) - PRISÃO EM FLAGRANTE - MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS - TESTEMUNHAS UNÍSSONAS - ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - 

DEPOIMENTOS SUSPEITOS DOS POLICIAIS - INEXISTÊNCIA - ALEGADA 

INVALIDA DE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE - 

INOCORRENCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 202 E 205 DO CPP - 

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DOSIMETRIA - CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - PENA 

READEQUADA. II - Não há falar em ilegalidade de depoimento prestado por 

policial que atuou nas investigações se este atendeu ao disposto no art. 

155 do CPP. Ademais, o status funcional da testemunha por si só não 

suprime o valor probatório de sua versão, que goza de presunção juris 

tantum de veracidade, especialmente quando prestado em juizo, ao abrigo 

da garantia do contraditório. Por isso, as declarações de policial só não 

terão valor se não encontrarem suporte nos demais elementos de 

convicção existentes nos autos, ou que com eles não se harmonizarem. 

(TJ-SC - ACR: 661483 SC 2010.066148-3, Relator Salete Silva Sommariva, 

Data de Julgamento: 30/05/2011, Segunda Câmara Criminal, Data d 

ublicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de Chapecó

que ele efetivamente trazia consigo drogas sem autorização lega 
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pericial comprovou que as duas porções de substâncias apreendidas na 

posse do réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, 01 (uma) porção de 

substância compactada, em forma de pedra, de coloração amarela 

esbranquiçada, de massa total de 10,75g (dez gramas e setenta e cinco 

centigramas) e outra porção de substância em forma de pó, de coloração 

branca, de massa total de 0,36g (trinta e seis centigramas), 

acondicionadas em 02 (duas) "trouxinhas", testai-am positivo para a 

presença de cocaína, estando a referida substância incluída na lista El da 

RDC n° 15, de 01/03/07, que regulamenta a Portaria n° 344/98 da 
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Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, tratando-se, 

portanto, de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil (fls. 

105/106). Deste modo, não pairam duvidas acerca da materialidade do 

crime de tráfico de drogas e da autoria do réu EDERSON PEREIRA DE 

SOUZA. No que atine o réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, 

vislumbro não haver provas suficientes de autoria e materialidade, eis que 

o réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA afirmou em seu depoimento ser 

proprietário da droga apreendida bem como que na data dos fatos havia 

pedido carona a WASHINGTON até a academia Atlética e depois até a sua 

casa. Ademais, os policiais civis GILVAN ANTÔNIO DE SÁ TELES e 

MICHEL ASTROLLI SALAZAR, ouvidos durante a instrução criminal, 

narraram que as substâncias entorpecentes foram encontradas uma na 

carteira do réu Ederson e outra no banco do passageiro, local onde 

Ederson estava sentado. Assim, considerando não haver provas 

suficientes de autoria e materialidade delitiva no que tange o réu 

WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, resta inócua a imputação do crime 

previsto no artigo 35 da Lei n.° 11.343/2006 aos réus, razão pela qual 

resta prejudicado a sua análise. Portanto, bem enquadrada está a conduta 

do réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA no tipo penal do art. 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06, não havendo dúvidas de 10

rent TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA - MT II - DA TESE DE DEFESA A defesa do 

réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, em memoriais finais, pugnou pela 

desclassificação do delito consubstanciado o artigo 33, caput c/c 35, 

ambos da Lei n.° 11.343/2006 para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.° 

11.343/2006 e pela aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4°, da 

Lei n.° 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação do réu, 

pugnou pela redução da pena em seu patamar mínimo, nos termos do 

artigo 59 do Código Penal, pela substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direitos, pela fixação do regime inicial de 

cumprimento de pena no aberto e, por fim, pela absolvição do réu quanto 

ao crime capitulado no artigo 35da Lei n.° 11.343/2006 (fls. 143/151). A 

defesa do réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, por sua vez, em 

memoriais finais, pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, 

V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de 

condenação do réu, pugnou pela desclassificação do delito 

consubstanciado o artigo 33, caput c/c 35, ambos da Lei n.° 11.343/2006 

para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.° 11.343/2006, pela aplicação 

do benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006, pela 

aplicação da pena em seu patamar mínimo e pela substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 155/162). Pois 

bem. Diante de todo o contexto explanado no item anterior, restou 

sobejamente comprovada a autoria delitiva do réu EDERSON PEREIRA DE 

SOUZA na pratica do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, eis 

que o crime em comento é de ação múltipla, logo tendo ele plena ciência de 

que a droga encontrava-se em sua posse no momento da abordagem, 

deve responder pelo ilícito. Deste modo, não há que se falar em ausência 

de provas ou ausência de prova suficiente de que tenha concorrido para 

a prática do crime consubstanciado no artigo 33 da Lei de Dro 11
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DE PARANATINGA - MT Quanto ao pedido de desclassificação consigno 

que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/06, possui como objeto jurídico a saúde pública, de modo que, a 

desclassificação do delito para consumo pessoal, conduta esta tipificada 

no artigo 28 da referida Lei, deve levar em consideração à natureza e à 

quantidade da substancia apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstancias sociais e pessoais, bem como a 

conduta e aos antecedentes do agente. Assim, analisando todo o contexto 

fático, verifico não se tratar o réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA de mero 

usuário de droga, visto que foi preso em flagrante delito após ser 

abordado nas intermediações do fórum local de posse de substâncias 

entorpecentes. Ademais, cumpre frisar que EDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, vulgo "Dj", é alvo de investigação em razão de inúmeras 

denúncias anônimas indicando-o como traficante de drogas. Logo, tais 

considerações não dão conta de que o réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA 

trate-se de mero usuário. Presentes, destarte, os elementos subjetivos, 

objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, 

excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a 

hipótese típica do art. 33 da Lei n.° 11.343/06. Quanto ao pedido de 

absolvição do réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, nos termos do 

artigo 386, V, do Código de Processo Penal, vislumbro que razão assiste a 

defesa, eis que da análise de todo conjunto probatório acostado nos autos 

não se extraí provas suficientes de autoria e materialidade capaz de 

ensejar a imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 

11.343/2006 ao réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA. III - DO DELITO 

TIPIFICADO NO ARTIGO 35 DA LEI 11 12

IV - DISPOSITIV TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE PARANATINGA - MT Quanto à imputação de 

associação ao tráfico, tipificado no artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06, 

vislumbro que razão assiste a Defesa do réu WASHINGTON BARBOSA 

DA SILVA quando do requerimento de absolvição. Explico. O artigo 35 da 

Lei n° 11.343/2006 estabelece que: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais 

pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 

crimes previstos nos arts. 33, caput e 5 12, e 34 desta Lei. Para que haja 

a incidência do artigo 35 da Lei 11.343/06 há a necessidade de conjunto 

probatório robusto de animus associativo (ajuste prévio) e certa 

estabilidade de propósito, o que não restou comprovado nos presentes 

autos. As provas constantes nestes autos demonstraram que o réu 

EDERSON PEREIRA DE SOUZA praticou o crime de tráfico de drogas, no 

entanto, não logrou êxito em comprovar que o réu WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA sequer cometeu o crime capitulado no artigo 33, 

caput, da Lei n.° 11.343/2006, o que por si só já é suficiente para afastar a 

vontade prévia de se associarem (artigo 35 da Lei n.° 11.343/2006) 

Portanto, havendo dúvida razoável que o conjunto probatório não 

evidencia, e ante a ausência de certeza de que o acusado WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA contribuiu para prática do crime consubstanciado no 

artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, não há que cogitar a vontade 

prévia de se associarem. Desta feita, em consonância com o principio "in 

dubio pro reo", tenho que a absolvição do crime previsto no artigo 35, da 

Lei n° 11.343/2006 é o caminho que resta para o réu WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA e, por consequência, do réu EDERSON PEREIRA DE 

SOUZA. 13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

acusado EDERSON PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como 

incurso na sanção do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 

n°11.343/06 e ABSOLVE-LO da sanção do crime descrito no artigo 35, da 

Lei n° 11.343/06, bem como ABSOLVER o acusado WASHINGTON 

BARBOSA DA SILVA das sanções dos crimes descritos nos artigos 33, 

caput, c/c 35, ambos da Lei n° 11.343/06. V - DA DOSIMETRIA DA PENA 

Do réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA Analisadas as diretrizes do artigo 

59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 

11.343/06, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; não há registro 

de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e 

personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo 

do crime é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro 

fácil, o que já é punido pelo tipo; as circunstâncias encontram-se relatadas 

nos autos nada tendo a se valorar; as consequências do crime são 

naturais a espécie.. Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da 

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Irtexistem circunstancias 

atenuantes e agravantes a serem consideradas. Inexiste causa de 

aumento de pena a ser considerada. Presente a causa de diminuição de 

pena especial prevista no artigo 33, parágrafo 4° da Lei 11.343/06, reduzo 

a pena em seu grau máximo 2/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusã 14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT Quanto à pena de multa a ser aplicada 

cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei n° 

11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social 

da agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 200 (duzentos) dias-multa, 

tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser 

observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do Código Penal. 

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado EDERSON PEREIRA 

DE SOUZA 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. VI- 

CONSIDERAÇÕES FINAIS As multas fixadas nesta sentença serão à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Tendo em vista a pena aplicada, bem como em observância aos critérios 

previstos no artigo 59 do CP, estabeleço o regime ABERTO, nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2°, alínea "C", do Código Penal, consubstanciado ao 

fato de que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 

2°, parágrafo 1°, da Lei n°8.072/90, com redação dada pela Lei n° 
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11.464/07, que veda a aplicação de regime inicial diverso do fechado. 

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, e que a pena não foi superior a quatro anos, e atento, 

ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do 

referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão do réu, 

à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo perdurar, 

sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de 

liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo 

menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.° 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT art. 55 ambos do Código Penal; b) prestação 

pecuniária [art. 45, § 1.° do Código Penal], consistente no pagamento da 

quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, vigente a época da prolação da 

sentença. Vale ressaltar que a jurisprudência vem seguindo 

majoritariamente a Resolução do Senado Federal n° 005/2012 que julgou 

inconstitucional a redação "vedada a conversão em pena restritiva de 

direito" constante no artigo 33, parágrafo 4° da Lei 11.343/06. CONCEDO 

ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que não se fazem 

presentem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da 

prisão preventiva e também por vislumbrar ausentes os demais requisitos 

previstos nos artigos 311 e 312 do CPP. Desde modo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, 

salvo se por outro motivo não estiver que permanecer preso. Deixo de 

condenar os acusados ao pagamento das custas processuais, por serem 

considerados pobres ria forma da lei. VII - DESTINAÇÃO DOS OBJETOS 

APREENDIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA Os objetos apreendidos encontram-se descritos na 

certidão de fl. 12 e 69. Assim, determino: Quanto à droga apreendida 

OFICIE-SE à Autoridade Policial responsável para proceder a sua 

destruição, em consonância com a Lei de Dro 16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE PARANATINGA - MT Quanto à quantia em dinheiro apreendida com o 

réu EDERSON PEREIRA DE SOUZA, R$ 84,00 (oitenta e quatro) reais, por 

ser de proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, 

DECRETO O PERDIMENTO, nos termos do artigo 91 do CP, devendo ser 

encaminhado ao Fundo Nacional Antidrogas. Quanto à quantia em dinheiro 

apreendida com o réu WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, R$ 570,00 

(quinhentos e setenta) reais, proceda-se com a devida restituição, eis que 

o réu foi absolvido dos delitos ora imputado. Transitada em julgado esta 

decisão, determino ainda: Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; Oficie-se ao TRE/ 

MT; Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao 

Juizo competente. Expeça-se certidão de honorários advocaticios em 

favor da advogada dativa. Após, arquive-se o presente feito, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3638-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz Batista, Rafael Lima Limeira, 

Alex dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277

 Processo n° 3638-96.2018.811.0044 (Código n° 92435)

VISTOS.

Considerando o pedido de fls. 116, oficie-se a Superintendência de 

Gestão de Cadeia para que preste informações acerca de vagas 

existentes no presidio da comarca de Sinop/MT, Rondonópolis/MT e 

Cuiabá/MT para a transferência do preso, portador de lesão medular.

Com o retomo dos autos, conclusos para apreciação do pedido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CLARA DE JESUS (REQUERENTE)

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono 

o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da audiência 

de conciliação designada para o dia 11/12/2018 às 16:00 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhado da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82952 Nr: 863-11.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHCQ, LUCICLEIA CAMPELO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino:Cite-se a parte requerida pelo procedimento 

ordinário para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que 

eventual ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação 

de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma 

legal.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 

que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade 

em que: 1.1 – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apre¬sentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

1.3 – em sendo formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu 

prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à 

reconvenção.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76500 Nr: 289-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA PAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA VIEIRA E PRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIDIÃ CARBO FERNEDA 

BORGUETTI - OAB:21097-O

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO com pedido de concessão de tutela, 

promovida pelo FABIANA PEREIRA PAE em face de IMOBILIARIA VIEIRA E 

PRADO LTDA..Aduz a Autora que foi negativada em razão de dívida de 

energia elétrica, referente a locação de imóvel na cidade e Comarca de 

Colíder-MT, dívida que declara não existir.A parte Requerida, argumenta 

que o Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo é incompetente par julgar 

o caso, considerando que o contrato entre as partes elegeu o foro da 

Comarca de Colíder-MT, para solução de eventuais conflitos.A Autora 

argumenta que diante do Código de Defesa do Consumidor, compete ao 

Juízo de Peixoto de Azevedo.Pois bem. Razão assiste a parte 

Requerida.Com relação aos contratos de locação existe Lei específica, 

qual seja, Lei nº8245/91, conhecida como Lei do Inquilinato, que regula as 

relações civis entre os contratantes, não sendo configurada como relação 
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de consumo, neste sentido precedente do TJMT:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA 

COMARCA DE CUIABÁ - AFASTADA - FORO DE ELEIÇÃO - MÉRITO - 

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - TÉRMINO - RETOMADA DO BEM 

- POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS ART. 59, § 1º, INCISO I, DA LEI 

Nº 8.245/91 C/C 273 DO CPC - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO 

LOCATÁRIO - INQUILINO QUE NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM 

RENOVAR O CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(AI 81790/2012, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/11/2012, Publicado no DJE 26/11/2012)Desta 

forma, considerando que houve fixação em contrato de foro de eleição 

para a Comarca de Colíder-MT (cláusula 8ª, §2º), a Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT é incompetente para o julgamento da lide.Assim, declino a 

competência territorial e determino a remessa dos autos para a Comarca 

de Colíder-MT, para processar e promover os atos 

processuais.Procedam-se com as baixas e cautelas de estilo.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80457 Nr: 2764-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Antes de proferir despacho saneador, nos termos dos artigos 6º e 10 do 

Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide.Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

considerarem incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já 

provadas pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.O silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser  pos- ter iormente 

alegado.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62123 Nr: 2079-80.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FABIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

ERICA FABIANA DE ALMEIDA em face de MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, diante da inexistência de direito a horas extras, conforme 

regime jurídico estatutário a que foi aprovada em concurso 

publico.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, o decurso de prazo 

recursal, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63886 Nr: 974-34.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO & AFONSO LTDA - ME, PEDRO 

CARLOS AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 974-34.2013.2006.811.0023Código nº 63886D E C I S Ã OA 

parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT a fim de obter informações sobre bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.Defiro o 

pedido.Juntem-se os extratos pesquisados junto aos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e DOI.Procedo então O BLOQUEIO DOS VEÍCULOS (i) FIAT/UNO 

MILLE FIRE, ANO/MODELO 2003/2004, PLACA KAN1547 MT, (ii) M.BENZ/L 

1111, ANO/MODELO 1960/1960, PLACA JYE3806 MT, VIA RENAJUD, até a 

formalização da penhora, nomeando o próprio exequente como 

depositário.EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DAS PARTES, devendo ser penhorados os 

veículos localizados/bloqueados via sistema Renajud, consignando o 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, advertindo que o silêncio 

será subentendido como concordância tácita.Mesmo em caso de 

embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, 

intime-se o credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem 

penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da 

avaliação, no prazo de15 (quinze) dias.Havendo impugnação quanto a 

avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se o avaliador judicial 

e a parte contrária, também em 15 (quinze) dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão.Não havendo interesse, 

designem-se datas para hasta pública, intimando-se as partes. Sendo 

frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado na conta 

única deste juízo.Diante da juntada de extratos de declaração de imposto 

de renda, proceda-se a Sra. Gestora a identificação do feito como 

segredo de justiça (art. 477 da CNGC).Após, intime-se o exequente para 

apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, bem como dar 

andamento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias.Transcorrido o prazo sem 

manifestação, aguarde-se a localização de bens penhoráveis no arquivo 

provisório.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Peixoto de 

Azevedo/MT, 22 de outubro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3095-35.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DOS SANTOS & CIA LTDA ME, LAIR 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3095-35.2013.811.0023

Código nº 65795

D E S P A C H O

A parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT a fim de obter informações sobre bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Defiro o pedido.

Juntem-se os extratos pesquisados junto aos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e DOI.

Diante da juntada de extratos de declaração de imposto de renda, 

proceda-se a Sra. Gestora a identificação do feito como segredo de 

justiça (art. 477 da CNGC).

Desta forma, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 
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(cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82052 Nr: 212-76.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIA ARAUJO LIMA & CIA LTDA - ME, LUSIA 

ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 212-76.2017.811.0023

Código nº 82052

D E S P A C H O

A parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT a fim de obter informações sobre bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Defiro o pedido.

Juntem-se os extratos pesquisados junto aos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e DOI.

No entanto, consoante consulta realizada por este Magistrado, verifico 

que os veículos localizados possuem ônus (restrição judicial), 

inviabilizando assim sua alienação em hasta pública, bem coo que as 

buscas realizadas junto aos sistemas INFOJUD e DOI restaram frustradas.

Desta forma, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79033 Nr: 1876-79.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRIVALE - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE 

DO PEIXOTO, LEOCEDIA TERESINHA BEE, WILSON ELEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Ação de Reparação de Danos

 Autos nº1876-79.2016.811.0023

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, 

em razão de cobrança de fatura de serviços de energia elétrica.

A Requerida citada pessoalmente, apresentou contestação.

As partes são legítimas, capazes e estão devidamente representadas. 

Declaro o feito saneado.

Considerando que a lide se reduz a eventual inexistência de débito, corte 

de fornecimento de serviço de energia e eventual dano moral.

Fixo os pontos controvertidos:

I – Intimação prévia com o aviso do corte em razão de falta de pagamento 

(ônus da Requerida);

II – Erro na leitura ou falha na unidade de consumo referente ao valor da 

conta de energia elétrica (Ônus da Autora);

Defiro a produção de prova documental e testemunhal, eventual prova 

pericial demandará as partes a indicação dos fundamentos e necessidade 

para averiguação.

I - Intimem-se as partes para indicarem querendo as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 22 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 984-39.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR GLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

24/10/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70694 Nr: 114-62.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE ABREU COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197

 Intime-se a parte Executada (Telefônica Brasil S/A) para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária (fls.131), conforme determinado em 

sentença.

Certifique-se a Sra. Gestora Judicial quanto ao pagamento dos alvarás 

expedidos (fls.120 e fls.129).

Após, cumpridos os atos acima, remetam-se a contadora judicial para que 

faça cálculo do valor a ser executado em sentença, observando as datas 

e os pagamentos efetuados pelo Executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87102 Nr: 3700-39.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos: nº 3700-39.2017.811.0023 (Código87102)

Recuperando: José Floriano da Silva

Vistos.

Diante da manifestação favorável das partes (fls. 46), homologo o cálculo 

de fls. 45, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Encaminhem-se cópia do cálculo de pena ao reeducando, nos termos do 

art. 41, inc. XVI, da LEP, bem como ao Diretor da Cadeia Pública local, 

arquivando-se na ficha do reeducando.

Aguardem-se os autos em cartório até o preenchimento do requisito 

objetivo para progressão de regime, a teor do que dispõe o art. 112 da Lei 

de Execução.

 Após o transcurso do período acima mencionado, oficie-se ao Diretor da 

Cadeia Pública Local para que apresente atestado de comportamento 

carcerário do reeducando e, com a juntada deste, abra-se vistas ao 

Ministério Público e a defesa para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 973-73.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARANHAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Considerando o requerido pagou a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores (R$ 12.310,76) apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, mediante depósito judicial, no prazo de 05 dias após o cumprimento 

da liminar (fls. 45), DETERMINO que o bem descrito em fls. 05vº e 

apreendido em fls. 38, seja restituído livre de ônus em favor do requerido 

Rafael Maranhão de Souza, nos termos do art. 3º, § 2º, do Dec. Lei 

911/69, com redação dada pela lei 10.931/04.Dessa forma, intime-se a 

parte autora da presente para requerer o que entender pertinente no 

prazo de 05 dias, advertindo que o silêncio será subentendido como 

concordância tácita à quitação da dívida.Transcorrido o prazo, 

certifique-se, voltando-me os autos conclusos para sentença.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 179348 Nr: 8759-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito e Diretor do Forum da Comarca de Pontes 

e Lacerda-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15407, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - 

OAB:6842/MT

 Certifico que dei vista à parte requerida do documento juntado na Ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 6306-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Pedido de Restituição foi autuado através do sistema CIA 

sob protocolo nº: 0094593-14.2018.811.0000 e poderá ser acompanhado 

até a finalização do processo pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  e n d e r e ç o : 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

NAIR AZEVEDO DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 08 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001654-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SUELENE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 08 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002389-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CESAR DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar o respectivo, para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002030-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GIOVANE LEAL BLECHA (EMBARGANTE)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA (EMBARGANTE)

BLECHA & BLECHA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002030-42.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: BLECHA & BLECHA LTDA - ME, MARILUCE BATISTA LEAL 

BLECHA, HUGO GIOVANE LEAL BLECHA EMBARGADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Ao embargante para observar o artigo 13, da Resolução 

n. 3/2018-TP. Após, arquivem-se estes autos virtuais. , 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000785-93.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019 às 

17h20. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer independente de 

mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81651 Nr: 3845-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanessa Morais Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANESSA MORAIS SANTOS, Cpf: 

01073327108, Rg: 41.186.063-X, Filiação: Maria José Morais Santos e 

Valmir Gonçalves Santos, data de nascimento: 29/09/1984, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida para que a mesma apresente as 

contrarazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59026 Nr: 4592-22.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Yoshimo Barros - ME, Abimael 

Yoshimo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABIMAEL YOSHIMO BARROS, Cpf: 

32801173134, Rg: 0358829-7, Filiação: Antonio Barros Neto e Tio 

Yoshimo, data de nascimento: 22/12/1962, brasileiro(a), natural de Vila 

Vicentina-MS, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida para que a mesma apresente as 

contrarazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral 

da Justiça em proceder ao desarquivamento dos autos que se 

encontravam em arquivo provsório para fins de análise acerca da 

prescrição intercorrente e diante da necessidade de se garantir o princípio 

da não-surpresa, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

prescrição intercorrente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48036 Nr: 4713-21.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. A. MACEDO, Ana Angélica de Almeida 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A. A. A. MACEDO, CNPJ: 

02305898000131, Inscrição Estadual: 131792776. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida para que a mesma apresente as 

contrarazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos.Dê-se vistas ao apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55134 Nr: 646-42.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vicente de Souza-Firma, Eduardo 

Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO VICENTE DE SOUZA, Cpf: 

63086077115, Rg: 25092304-X, Filiação: Joaquim Vicente de Souza e 

Maria Marta Mendonça de Souza, data de nascimento: 30/11/1973, 

brasileiro(a), natural de Ivaiporã-PR, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida para que a mesma apresente as 

contrarazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126166 Nr: 6314-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA, VALDIR FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02266769197, Rg: 23053259, convivente, Telefone 96421430. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, nos termos do artigo 528, caput, do 

Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento do débito 

apontado, correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais e treze centavos), 

no prazo de 03 (três) dias, e das parcelas que se vencerem no curso do 

processo (artigo 323 do CPC), prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

pelo prazo legal, protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito

Resumo da Inicial: THAIS ELOIZA SANTOS DE OLIVEIRA, menor, nascida 

em 13.09.2010, representada por sua mãe ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA, 

brasileira, divorciada, do lar, RG nº 2709476-6 SESP/MT e CPF nº 

862.020.812-87, residente e domiciliada na Avenida Joaquim Gomes de 

Souza, nº 2374, próximo ao bezerrão, apt. 01, Bairro Jardim Santa Fé, em 

Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99619- 2031, por meio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo 

Defensor Público que esta subscreve, vem, perante Vossa Excelência, 

propor o presente: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR (Art. 528 e ss do CPC) em face de VALDIR FERREIRA DE 

OLIVEIRA, brasileiro, convivente, pedreiro, RG nº 2305325-9 e CPF nº 
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022.667.691-97, residente e domiciliado na Rua H, quadra 10, s/nº, 

Comodoro (MT), com telefone (65) 99959-5448, pelos fatos e fundamentos 

que passa a expor: 1. Da situação processual A presente relação jurídica 

processual satisfativa tem como objeto impor ao executado o cumprimento 

da sentença que reconheceu o dever de prestar alimentos em favor do 

exequente. As partes realizaram divórcio na forma consensual no núcleo 

da Defensoria Pública de Pontes e Lacerda/MT, na data 21/092016, com 

homologação no processo nº 6314-81.2016.811.0013, código 126166, 

sendo neste mesmo feito fixado a prestação alimentar em R$ 200,00 

(duzentos Reais), a serem pagos até o dia 10 de cada mês, mais 50% das 

despesas extraordinárias. Acontece que o executado, desrespeitando 

ordem judicial, sem qualquer justificativa, não está cumprindo de forma 

integral com seu dever inerente ao poder familiar, estando em débito no 

mês de janeiro e no mês de abril de 2018, razões pelas quais se impõem o 

estabelecimento desta etapa satisfativa. No presente pedido será 

cobrado, apenas, a prestação referente ao mês de abril de 2018, 

estabelecendo cumprimento por carta de sentença para o restante. 2. Do 

direito 2.1 Da atualização do valor devido Tendo em vista que o executado 

está com três meses de prestação alimentar em atraso, e aplicando 

correção monetária com base no IGP-M e juros de 1% ao mês, deve o 

valor corrigido de R$ 200,00 (duzentos reais e treze centavos), conforme 

se observa na tabela demonstrativa abaixo: Valor total R$ 200,13 previsão 

constitucional (art. 5º, LXVII, CF/88), a adoção da prisão como meio 

coercitivo indireto para a satisfação do crédito. Regulamentando o 

permissivo constitucional, o CPC, em seu art. 528, §7º, aduz que o rito 

prisional poderá ser adotado quando a cobrança disser respeito a 

parcelas vencidas em até três meses antes ao da apresentação do pedido 

de tutela executiva pelo credor. No presente caso, o valor cobrado está 

dentro do lapso temporal previsto na lei, sendo referente aos dois meses 

anteriores a apresentação desta manifestação. Ademais, além da medida 

de prisão, o CPC também determina que, conjuntamente, seja promovido o 

protesto da decisão. Veja-se a literalidade do art. 528, §3º: §3o Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Nesse 

ponto, é importante lembrar que os órgãos de proteção ao crédito podem 

realizar inscrições de nome de pessoas com base nos registros de 

protesto e sem a necessidade de comunicação ao devedor. O STJ já 

definiu isso em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE 

PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. 

UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE 

QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 

543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de 

veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a 

reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de 

órgão de proteção ao crédito – ainda que sem a ciência do consumidor - 

não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." 2. 

Recurso especial provido. Também cabe observar que o art. 782, §3º, do 

CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de 

inadimplentes, a pedido do credor, como ato executivo geral. Assim, não 

só o protesto, mas a inclusão do nome do devedor em órgão de proteção 

ao crédito também deve ser realizada. Inclusive, o próprio STJ já teve a 

oportunidade de se manifestar sobre o tema, entendendo ser possível a 

inscrição do devedor de alimentos nos órgãos de proteção ao crédito: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. 

ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PROTESTO E INCLUSÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC E 

SERASA). POSSIBILIDADE. FORMA DE COERÇÃO cINDIRETA DO 

EXECUTADO. MÁXIMA EFETIVIDADE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL PARA SOBREVIVÊNCIA. 

(...) 5. É plenamente possível que o magistrado, no âmbito da execução de 

alimentos, venha a adotar, em razão da urgência de que se reveste o 

referido crédito e sua relevância social, as medidas executivas do 

protesto e da inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros 

de restrição ao crédito, caso se revelem como meio eficaz para a sua 

obtenção, garantindo à parte o acesso à tutela jurisdicional efetiva. 6. Isso 

porque: i) o segredo de justiça não se sobrepõe, numa ponderação de 

valores, ao direito à sobrevivência e dignidade do menor; ii) o rito da 

execução de alimentos prevê medida mais gravosa, que é a prisão do 

devedor, não havendo justificativa para impedir meio menos oneroso de 

coerção; iii) a medida, até o momento, só é admitida mediante ordem 

judicial; e iv) não deve haver divulgação de dados do processo ou do 

alimentando envolvido, devendo o registro se dar de forma sucinta, com a 

publicação ao comércio e afins apenas que o genitor é devedor numa 

execução em curso. (...) 8. Trata-se de posicionamento já consagrado em 

legislações de direito comparado, sendo inclusive previsão do novo 

Código de Processo Civil, que estabeleceu expressamente a possibilidade 

do protesto e da negativação nos cadastros dos devedores de alimentos 

(arts. 528 e 782). Por isso, no presente caso, em não sendo adimplida a 

prestação, além da decretação da prisão deve ser determinado o protesto 

da sentença e a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção 

ao crédito. 3. Do pedido Por tudo que foi exposto, requer: a) O 

desarquivamento dos autos, estabelecendo-se a presente atividade 

satisfativa em seu próprio bojo; b) a INTIMAÇÃO do executado, nos termos 

do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, para que efetue o 

pagamento do débito apontado, correspondente a R$ 200,00 (duzentos 

reais e treze centavos), no prazo de 03 (três) dias, e das parcelas que se 

vencerem no curso do processo (artigo 323 do CPC), prove que já o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil pelo prazo legal, protestada a decisão e inscrito seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; c) a observância do disposto no artigo 323 

do Código de Processo Civil, por se tratar de prestações periódicas; d) a 

intimação do membro do Ministério Público para se manifestar nos autos da 

presente ação de execução; e) a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 5°, inciso LXXXIV da Constituição Federal, 

bem como do art. 98, caput, e art. 99, §3º, ambos do CPC, por ser a parte 

exequente pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de 

prover as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis ao próprio sustento e respectiva família; f) a observância 

do disposto na lei nº 1060/50, que dispõe sobre prazos em dobro e 

intimações pessoais à Defensoria Pública, bem como sobre a dispensa da 

juntada de procuração “ad judicia”; g) a condenação do executado no 

pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios 

a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 82, §2º e art. 85, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, a serem revertidas em favor da 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso (Banco do Brasil 3834-2, 

Conta Corrente 1.041.049-X). Dá-se à causa o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais e treze centavos). Termos em que pede deferimento. 

Pontes e Lacerda/MT, 23 de abril de 2018. Ricardo Morari Pereira Defensor 

Público

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167405 Nr: 3818-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLECHA & BLECHA LTDA, Mariluce Batista 

Leal Blecha, Hugo Giovane Leal Blecha - menor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico que consta Embargos à Execução distribuido no PJE sob o n. 

1002030-42.2018.8.11.0013, contudo, por tramitar de forma física o 

processo principal, a parte Requerida deve providenciar a regularidade da 

distribuição do respectivo incidente, conforme despacho proferido, cuja 

cópia segue anexa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163556 Nr: 1965-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 566 de 904



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nara Lucia de Andrade Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos INTIMANDO a parte 

requerida da sentença de referência 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119274 Nr: 3280-98.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Simples Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado na refrencia 78, não foi analisado, 

portanto encaminho os autos à conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164468 Nr: 2366-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Certifico que, na presente data, impulsiono os autos INTIMANDO a parte 

requerida da sentença de referência 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126175 Nr: 6323-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizetti Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

387,08 (trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 75. Este valor deverá ser 

pago de forma única, sendo R$ 387,08 (trezentos e oitenta e sete reais e 

oito centavos) para recolhimento da guia de custa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” 

e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS BRITO, Cpf: 10977004880, 

Filiação: Maria José Trindade Brito, natural de Itabaianinha-SE, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: OSVALDO BARBOSA BATISTA, brasileiro, casado, 

construtor, portador da cédula de identidade RG nº 03100944 SSP/MT, e 

inscrito no CPF sob o nº. 318.501.381-68, nascido aos 23/09/1965 em 

Araruna – PR, residente e domiciliado na Rua José Pereira Santos, nº 119 

– Pontes e Lacerda – MT, por seus advogados constituídos, vem à 

presença de V. Exa. para propor REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS em 

desfavor de JOSÉ CARLOS BRITO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

109.770.048-80, natural de Itabaianinha-SE – filho de Maria José Trindade 

Brito, residente e domiciliado na Rua Nhumirim, 386 – Santana – São José 

dos Campos – CEP 12212-000, OU, Rua Lazaro Caetano da Costa, 80 – 

Conjunto Residencial Vila Leila – São José dos Campos – CEP 12212-479 , 

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: Documento assinado 

digitalmente por: WANESSA MORAIS SANTOS:01073327108 Documento: 

159237 - Protocolado em: 05/01/2018 às 15:41:48 e assinado 

eletronicamente por: WANESSA MORAIS SANTOS:01073327108 

Autenticidade do documento: a6f2b7e1-76a9-42b4-a2d7-21ff6dc7ce30. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento ADVOCACIA - ALAN 

VITOR BRAGA & ASSOCIADOS ALAN VITOR BRAGA – OAB/MT 8443 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA – OAB/MT 11.048-B WANESSA 

MORAIS SANTOS – OAB/MT 19.453 Avenida Bom Jesus, n.1.598, Centro, 

Pontes e Lacerda MT, CEP 78.250-000 tel.65 3266-2683 I - DOS FATOS Em 

março de 2017, o requerente adquiriu um veiculo do reclamado, e pagou 

pelo bem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme documentos 

anexos. O valor pactuado fora pago á vista em sua integralidade. Ocorre 

que, finda a negociação, o reclamado enviou pelos correios a 

documentação necessária para proceder a transferência de propriedade 

do veiculo. Assim, o reclamante pagou devidamente a guia, e estava 

organizando as demais documentações para dar entrada no processo de 

transferência junto ao DETRAN. No entanto, ao dirigir-se ao DETRAN, 

foi-lhe informado que o selo referente ao reconhecimento de firma do 

vendedor/requerido, seria falso. Sendo assim, impossível proceder com a 

transferência de propriedade do bem. Inconformado com a informação, 

entrou em contato com o reclamado. Mas este, apenas vem protelando a 

situação e não presta as devidas informações e nem sana tal impasse. Ao 

tentar proceder a transferência junto ao DETRAN, fora efetuada a vistoria, 

conforme documentos anexos, a guia fora paga, mas o procedimento não 

pode ser concluído. O reclamante adquiriu o veiculo há quase um ano e 

não consegue proceder a transferência por negligencia do reclamado. 

Ante o fato narrado, não resta outra alternativa senão a busca dos 

préstimos da justiça para que o reclamado proceda a devolução do valor 

do bem, com a devida correção e juros, desde a data da negociação. Insta 

salientar, que por vezes tentou procurar o requerido para esclarecer tal 

impasse, mas o acordo restou-se sem sucesso, motivo pelo qual se traz a 

baila processual para o devido apreço de Vossa Excelência.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cite-se por Edital com 

prazo de vinte dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155520 Nr: 10631-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO DA COSTA RODRIGUES, Cpf: 

71100296620, natural de Acorizal-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de RENATO DA COSTA 

RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 383/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.897,01 - Valor Atualizado: R$ 2.897,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130935 Nr: 8565-72.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO BALIEIRO & BALIEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCO BALIEIRO & BALIEIRO LTDA, 

CNPJ: 07970928000148. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FRANCO BALIEIRO & 

BALIEIRO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 435/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.915,52 - Valor Atualizado: R$ 2.915,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164950 Nr: 2617-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Gomes Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRÍCIO GOMES GONZAGA, Cpf: 

01771852100, Rg: 1709002-4, Filiação: Edval do Nascimento Gonzaga e 

Inês Gomes Gonzaga, data de nascimento: 12/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Araputanga-MT, casado(a), estudante/lavrador, Telefone 

06596106675. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FABRÍCIO GOMES 

GONZAGA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 597/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.076,44 - Valor Atualizado: R$ 2.076,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146323 Nr: 6315-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DE FATIMA DE ARAUJO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARICE DE FATIMA DE ARAUJO-ME, 

CNPJ: 23908579000190. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/07/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CLARICE DE FATIMA 

DE ARAUJO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 24/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 119.577,70 - Valor Atualizado: R$ 119.577,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156430 Nr: 11007-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. E. Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. A. E. FERREIRA - ME, CNPJ: 

06131816000130, Inscrição Estadual: 13.245.561-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de M. A. E. FERREIRA - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 560/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.799,86 - Valor Atualizado: R$ 2.799,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151101 Nr: 8485-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Hilário dos Santos, Eva de Fatima 

Guimarães dos Santos, max tintas e acessórios ltda me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENILSON HILÁRIO DOS SANTOS, Cpf: 

51322242100, Rg: 953715, brasileiro(a), taxista, atualmente em local 

incerto e não sabido EVA DE FATIMA GUIMARÃES DOS SANTOS, Cpf: 

95365435168, Rg: 43001116, brasileiro(a), casado(a), enfermeira e 

atualmente em local incerto e não sabido MAX TINTAS E ACESSÓRIOS 

LTDA ME, CNPJ: 05425613000194. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 

inscrita no CNPJ/MF, sob o número 00.000.000/0001-91, endereço 

eletrônico: cenopserv.oficios@bb.com.br, sediada na Avenida Municipal, 

nº 1.174, centro, Pontes e Lacerda/MT, CEP: 78.250000, vem perante 

Vossa Excelência, por seus procuradores (procuração e 

substabelecimento anexos), ajuizar: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL em face de, MAX TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 

05.425.613/0001-94, neste ato representada pelo Sr. Eugênio Guimarães 

Neto, endereço eletrônico atendimentocontalex@hotmail.com, com sede na 

Avenida Tancredo Neves, nº 659, Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT, 

CEP: 78.085-416; ENILSON HILÁRIO DOS SANTOS, brasileiro, casdo, 

empresário, filiação ignorada, nascido em 28/10/1972, portador da Carteira 

de Identidade n° 953715, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 

513.222.421-00, endereço eletrônico não identificado, residente e 

domiciliado na Rua Lino Bispo de Oliveira, nº 100, centro, Várzea 

Grande/MT, CEP: 78.118-000; EVA DE FÁTIMA GUIMARÃES SANTOS 

brasileira, casada, empresária, estado civil, profissão, filho de Maria de 

Fátima Guimarães, nascida em 16/02/1981, portadora da Carteira de 

Identidade nº 4300111-6, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 

953.654.351-68, endereço eletrônico eva_saturno1@hotmail.com, 

residente e domiciliada na Rua Virginia Azambuja, nº 1.180, Centro, Pontes 

e Lacerda/MT, CEP: 78.200-000. 1. DOS FATOS Em 16/07/2015, o Banco 

Exequente deferiu à primeira Executada um crédito no valor de R$ 

195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais), destinado ao 

financiamento de benfeitorias a serem realizadas em um lote urbano 

localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 659, Jardim Marília, Pontes e 

Lacerda/MT, CEP: 78.085-416, conforme descrito no orçamento de 

aplicação do crédito anexo. Em contrapartida, a Executada assumiu a 

obrigação de pagar o valor do financiamento em 60 (Sessenta) 

prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/09/2016 e a última em 

01/08/2021. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o 

Exequente credor da parte Executada na quantia de R$ 192.542,09 (Cento 

e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos). 

Os outros integrantes do polo passivo o fazem na condição de avalistas, 

conforme se verifica nas assinaturas do instrumento de crédito. Destarte, 

com o inadimplemento do pagamento das prestações mensais,ocorreu o 

vencimento antecipado da dívida, estando os Executados descumpridores 

com a obrigação de pagar a quantia já descrita anteriormente, conforme 

demonstra planilha de saldo devedor anexa, realizada de acordo com o 

instrumento de crédito. Frustradas as tentativas de receber o crédito, 

alternativa não restou ao Exequente senão o ajuizamento desta para 

recebimento dos valores que lhe são devidos. 2. DA LEGITIMIDADE DOS 

DEMAIS EXECUTADOS Infere- se na presente demanda que os demais 

executados são avalistas da Nota de Crédito Comercial n° 40/05940-9, 

emitida contra a primeira executada. Os Executados em questão 

obrigaram-se a garantir o cumprimento da obrigação através do instituto 

do aval, conforme assinaturas lançadas na presente nota. Com efeito, são 
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avalistas e co responsáveis pelo cumprimento da obrigação, também pelo 

que determina o art. 897 do Código Civil, que assim dispõe: "Art. 897. O 

pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma 

determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o 

aval parcial." Os avalistas obrigaram-se também pela dívida. É de se 

concluir que, tendo eles prestado aval e não tendo sido o negócio 

avalizado cumprido, não há qualquer conduta irregular por parte do Banco 

ao promover a execução. 2.1 DA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO 

DE PROTESTOS Conforme disposto no artigo 52 do Decreto lei nº 413, de 

09 de janeiro de 1969, aplicável às Cédulas de Notas de Comercial por 

força do artigo 5° da lei n° 6.840 de 03 de novembro de 1980, é 

dispensável a juntada de protestos para garantia do direito de cobrança 

em face de avalistas e terceiros garantidores, senão, vejamos: Art 52. 

Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no 

que forem cabíveis, as normas do direito cambial,dispensado, porém, o 

protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas. 

Desta feita, o prosseguimento da presente ação executiva, independe da 

apresentação dos protestos relativos aos avalistas, de maneira que a 

admissibilidade e eventual procedência do pleito judicial em face dos 

garantidores da cédula não estão condicionado à juntada dos protestos. 3. 

DOS FUNDAMENTOS E DO DIREITO Não há dúvidas quanto à natureza de 

título de crédito da Nota de Crédito Comercial, por força do que dispõe o 

artigo 5º da Lei nº 6.840/80 c/c com o artigo 10 do Decreto Lei 413/69, a 

seguir transcritos: Artigo 5º da Lei 6.840/80: "Art. 5º Aplicam-se à Cédula 

de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do 

Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos 

anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva 

denominação e as disposições desta Lei"; Artigo 10 do Decreto Lei 

413/69: Art 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível 

pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de 

fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para 

segurança, regularidade e realização de seu direito creditório. 

Comprova-se a característica de Título Executivo da Nota de Crédito 

Comercial através de recentes jurisprudências de nossos Tribunais, como 

se percebe pelo teor do julgado abaixo: "NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ DO 

TÍTULO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. COISA JULGADA. Nota de 

crédito comercial é considerada como sendo documento certo, líquido e 

exigível, apto a aparelhar demanda executiva. O excesso de execução 

apurado não enseja a inexequibilidade do título, antes, representa a 

correção dos valores, que devem ser adequados aos parâmetros 

estabelecidos na ação revisional. Em atenção ao princípio da causalidade, 

impõe-se a fixação de honorários advocatícios ao patrono dos 

embargantes. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70032508368, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Francisco Pellegrini, p. 23/11/2009). (Grifo nosso). Ante a 

redação clara dos dispositivos legais exarados acima, do entendimento 

jurisprudencial apresentado e da narração fática, não restam dúvidas da 

existência de título executivo extrajudicial pronto a comprovar o direito de 

crédito. Importante ressaltar também que a presente ação, que visa à 

cobrança do direito de crédito, está dentro do prazo prescricional que 

dispõe o Código Civil em seu artigo 206, § 3º, inciso VIII. Assim sendo, 

vejamos: "Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: VIII - a pretensão para 

haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial". (grifo nosso) Cumpre 

evidenciar que a execução pode ser instaurada caso o devedor não 

satisfaça a obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em título 

executivo. Neste sentido é a hipótese prevista no inciso III do art. 1.425 do 

Código Civil, que assim dispõe: "Art. 1425. A dívida considera-se vencida: 

III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste 

modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento 

posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito 

de execução imediata". (grifo nosso) Ademais, o estabelecido na Cláusula 

"Vencimento Antecipado/Extraordinário" do presente instrumento, acarreta 

o seu vencimento antecipado, obrigando-se o executado a liquidar 

imediatamente toda a dívida, inclusive juros moratórios e compensatórios, 

encargos financeiros, despesas, multa convencional e demais acessórios, 

o que de fato ocorreu. Sobre os requisitos para se ajuizar uma execução 

baseada em título executivo extrajudicial, se faz importante ressaltar a 

lição dos eminentes Professores Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz 

Arenhart para elucidar a matéria, in verbis: "Assim como ocorre com o 

título judicial, o título executivo deve revestir-se das qualidades de certeza, 

liquidez e exigibilidade (art.586 do CPC).(...) A certeza deve apresentar-se 

na formação do título, de modo que pela sua simples leitura se possa 

determinar o objeto da prestação, sua forma, seus sujeitos e, em fim, os 

contornos da obrigação. Em relação à exigibilidade, estará presente no 

momento em que for possível impor ao executado a prestação constante 

no título. (...) Enfim, quanto à liquidez do título extrajudicial, é usual afirmar 

que estes títulos devem ser líquidos em sua origem, não admitindo 

procedimentos ulterior de liquidação. Em regra, estes últimos devem 

expressar, imediata e diretamente, o valor da prestação devida ou ao 

menos indicar os créditos para a pronta definição destes elementos." No 

caso em tela, tem-se a formação do título executivo extrajudicial que indica 

a obrigação certa, que é o pagamento do valor financiado em 60 

(sessenta) parcelas, inadimplidas pelos executados, a liquidez que é o 

valor de R$ 192.542,09 (Cento e noventa e dois mil quinhentos e quarenta 

e dois reais e nove centavos) e a exigibilidade, que é a mora no 

cumprimento da prestação, todos elencados no artigo 783 do Novo CPC. 4. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer: 1) A citação 

dos Executados, nos endereços constantes do preâmbulo, nos termos do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 192.542,09 (Cento e 

noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos), 

planilha em anexo, ou, conforme os artigos 914 e 915 e seus parágrafos 

do Novo CPC, embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias; 2) Nos 

termos do artigo 246, II, e artigo 829 e seus parágrafos, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, caso o Oficial de Justiça não localize bens 

passíveis de penhora ou caso estes não sejam capazes de suportar a 

execução ora proposta, requer a intimação das partes Executadas para 

indicarem bens passíveis de penhora; 3) A concessão dos benefícios do 

artigo 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, para expedição do 

mandado citatório e para a penhora; 4) Caso não sejam localizadas as 

partes Executadas, sejam-lhe arrestados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, nos termos dos artigos 830 e 831 do Novo 

Código de Processo Civil, observando-se a ordem de preferência prevista 

no artigo 835 do referido Código; 5) Sejam os Executados condenados ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sobre o 

valor do débito, nos termos do art. 827 do Novo CPC; 6) Provar o alegado 

por prova documental; 7) Seja efetuado o cadastramento do Dr. Sérvio 

Túlio de Barcelos, inscrito na OAB/MT UF xx.xxx, para que toda e qualquer 

publicação e/ou intimação seja efetivada em seu nome, sob pena de 

nulidade, inclusive aquelas por meio eletrônico de acordo com a Lei nº 

11.419/06, através do e-mail barcelos@grupobarcelos.com.br; 8) Ao final, 

requer a intimação do advogado signatário, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, 

para as futuras publicações, através do endereço do seu escritório, 

situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 661, 4º andar, bairro Barro Preto, 

Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-110. Dá-se à causa o valor de R$ 

192.542,09 (Cento e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais 

e nove centavos). Nestes termos, pede deferimento. Pontes e 

Lacerda /MT,  05  de  se tembro  de  2017 .  ADVOGADO 

(A)XXXXXXXXXXXXXXX PATRÍCIA CRISTINA DE PAULA OAB/MG 129.517 

OAB/MG 129.348 JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA HELENA 

PATRÍCIA FREITAS OAB/MG 79.757 OAB/MG 79.760 SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS OAB/MG 44.698

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar a dívida, acrescida de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios (CPC, art. 829), bem como para, querendo, ainda, 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

juntada aos autos do mandado de citação independentemente de estar 

seguro o Juízo (Arts. 915 e 231, II, ambos do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, ressaltando que na hipótese de 

pronto e integral pagamento no referido prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade (Arts. 827, caput e §1º, do CPC). 

Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo.Caso indicado bens à penhora pelo exequente, intime-se o 

executado para que no mesmo prazo indique quais são e onde estão os 

bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, ficando 

consignado que o descumprimento ensejará em aplicação de multa de até 

20% do valor atualizado do débito em execução (Arts. 774, IV e parágrafo 

único, do CPC).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158802 Nr: 12291-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIELY SANTOS TEODORO SOUZA, 

Cpf: 02407799240, Rg: 1246216, solteiro(a), estudante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: GETER TEODORO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, 

empresário (loja de produtos de limpeza), RG nº 21.570.620 SSP/MT e CPF 

nº 312.613.961-20, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 599, Bairro 

Centro, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 3266-2695 e 

(65) 984785840, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em face de FRANCIELY SANTOS 

TEODORO SOUZA, brasileira, solteira, estudante, RG nº 1246216 SSP/RO 

e CPF nº 024.077.992-40, com endereço na Avenida 1515, nº 1076, Bairro 

Cristo Rei, na cidade de Vilhena/RO, pelos motivos fáticos e jurídicos a 

seguir expostos: 1. Dos fatos Em setembro de 2014 o autor celebrou um 

acordo, na ação de alimentos nº 0006024-28.2014.822.0014, que tramitou 

perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Villhena/RO, em que foi fixada 

prestação alimentar em valor equivalente a 138,12% do salário mínimo, que 

atualmente perfaz o montante de R$ 1.294,18. Quando celebrado o 

acordo, o autor tinha boas condições econômicas e podia fornecer para a 

filha o sustento no quantum combinado. Ocorre que após a celebração do 

acordo a situação do autor modificou, de modo que o encargo alimentar 

tornou-se demasiadamente oneroso. Conforme declaração de imposto de 

renda – pessoa física, o demandante teve rendimentos tributáveis anuais 

no importe de R$ 8.688,00 no ano de 2014 (exercício 2015), R$ 9.456,00 

no ano de 2015 (exercício 2016), e R$ 9.680,00 no ano de 2016 (exercício 

2017) O autor é dono de uma loja de produtos de limpeza e, conforme 

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) da 

empresa do autor (Geter Teodoro de Souza - ME) esta teve rendimentos 

tributáveis anuais no importe de R$ 8.688,00 no ano de 2014 (exercício 

2015), R$ 9.456,00 no ano de 2015 (exercício 2016), e R$ 10.560,00 no 

ano de 2016 (exercício 2017). Assim, por exemplo, no ano de 2016, a 

renda mensal somada do autor foi de R$ 1.686,66. Quanto ao atual 

patrimônio do autor, ele possui um único imóvel, com valor venal R$ 

93.619,74, conforme documentos anexos, sendo que referido imóvel está 

com 4 anos de IPTU atrasados por falta de condições para o pagamento: 

Sua conta, na Caixa Econômica Federal, está com saldo negativo no valor 

de R$ 5.248,05; Para manutenção da sua atividade, o autor possui os 

seguintes gastos fixos mensais: - R$194,00 mensais com o Sistema 

Visage, para controle dos produtos vendidos na loja de produto de 

limpezas que o autor possui e da qual retira seu sustento; - R$ 196,00 

mensais com Internet para a loja; - aproximadamente R$ 200,00 mensais 

com conta de água da loja (comprovante anexo); - aproximadamente R$ 

215,00 mensais com conta de energia da loja (comprovante anexo); - 

aproximadamente R$ 73,59 mensais com conta de telefone da loja; Além 

dos gastos com a loja, a requerida possui uma irmã (Gessica Santos 

Teodoro) com problemas psicológicos, que passa por tratamento, e que 

também precisa de ajuda financeira do demandante (documentação 

anexa). Percebe-se que a prestação alimentar paga pelo requerido 

equivale a 76,73% da renda mensal que tem! Significa que sobra ao autor, 

após pagar os alimentos, 23,27% de sua renda para: manter sua loja e 

pagar suas despesas pessoas com moradia, alimentação e vestimenta. 

Ademais, importante ressaltar que a requerida é maior de idade, 

plenamente capaz e tem condições de se inserir no mercado de trabalho, 

só não sendo caso de exoneração total da prestação porque a ré ainda 

estuda. Assim, com suas condições atuais, o autor pode pagar o valor 

total de 32,01% do salario mínimo vigente, o que perfaz, atualmente, a 

quantia de R$ 300,00 (trezentos Reais) e mais 50% das despesas extras. 

Eis as razões fáticas. 2. Do direito O ordenamento pátrio, notadamente o 

Código Civil, enfatiza que é dever dos pais prover a subsistência e 

educação dos filhos, sendo fundamental e decorrente do poder familiar. O 

dever de prestar alimentos baseia-se na solidariedade familiar. Não 

obstante isso, prevê a Lei dos Alimentos – Lei nº 5.478/68 – que mesmo 

após fixada a obrigação alimentar, esta pode ser revista, quando 

tornar-se insuficiente ou excessiva: Art.15. A decisão judicial sobre 

alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em 

face da modificação da situação financeira dos interessados. A 

mutabilidade do “quantum” é possível, pois este é fixado após a 

verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras 

do alimentante. Assim, sobrevindo mudança na fortuna de quem paga ou 

na de quem a recebe, e existindo necessidade de majoração ou redução 

da prestação, permite-se a propositura da ação revisional de alimentos. De 

acordo com os Professores José Lamartine e Francisco Muniz: Pode 

acontecer, e ocorre com frequência, que uma alteração nas 

circunstâncias em que se fixou o montante dos alimentos provoque um 

desequilíbrio entre os termos da equação de proporcionalidade. O 

montante dos alimentos - que é fixado por convenção ou por sentença - é 

sempre provisório e suscetível de revisão pelo juiz, porque as 

necessidades do alimentando e os recursos do obrigado podem sofrer 

alterações. A obrigação de alimentos está sujeita, portanto, as variações e 

deve adaptar-se à evolução das condições econômicas do credor e do 

devedor (art. 401 do CCB). Estes têm direito à revisão alimentar. Isto 

significa que o montante da prestação de alimentos se conserva inalterada 

até posterior determinação judicial. (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; 

e MUNIZ, Francisco José Ferreira. Direito de Família (Direito Patrimonial); 

Porto Alegre; Sergio Antônio Fabris Editor; 1990). Com efeito, no caso dos 

autos, podemos observar que houve uma considerável mudança desde a 

fixação do quantum ora vigente. Na época dos fatos a empresa do autor 

possuía boa lucratividade, auferindo R$142.661,11 como receita bruta e 

R$71.330,55 de lucro no ano de 2014 (vide documentos anexos), porém a 

condição financeira da empresa está ruim, não possuindo faturamento 

suficiente para arcar com os gastos, não tendo, portanto, mais condições 

de arcar com o que havia se comprometido. No ano de 2016, como visto, o 

lucro anual gerado pela empresa foi de R$ 10.560,00. Por fim, sendo a 

requerida maior e capaz, apesar de ainda estudar, sua possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho é certa e não existe razão para que o 

autor continue prestando alimentos em valor tão elevado. Logo, cotejando 

as disposições legais transcritas e as invocadas, assim como os 

ensinamentos doutrinários com os fatos narrados, conclui-se que há 

amplo respaldo jurídico a pretensão do requerente. 3. Do pedido Diante do 

exposto, requer a Vossa Excelência: a) seja citado o requerido para 

apresentar resposta no prazo legal, ou restar inerte e sofrer as 

consequências legais do não atendimento de seu ônus; b) a intimação do 

Ministério Público para atuar no feito (art. 178, II do CPC); c) a procedência 

do pedido para a redução dos alimentos pagos para 32,01% do salário 

mínimo vigente, o que perfaz, atualmente, a quantia de R$ 300,00 

(trezentos Reais) e mais 50% das despesas extras, tais como gastos com 

medicamentos e material escolar; d) condenação da ré nos honorários 

advocatícios (art. 85, caput, do CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, 

CPC); e) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter o 

requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração 

de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, 

§3º, ambos do CPC; Protesta provar o alegado por todos os meios de 

provas admitidos ou não vedados em lei. Dá-se a causa o valor de R$ 

11.930,16. Termos em que pede deferimento. Pontes e Lacerda, 18 de 

dezembro de 2017. RICARDO MORARI PEREIRA Defensor Público

Despacho/Decisão: 01 – Recebo a inicial;02 – Defiro AJG;03 – CITE-SE 

o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, 
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nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou 

autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia; 04 – Ressalta-se que o não 

comparecimento injustificado do autor e/ou dos requeridos à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art.334, §8º do CPC;05 – 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público;06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, 

se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, 

por este mandado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159029 Nr: 12439-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Estefani Luana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rogério Reis Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROGÉRIO REIS SOARES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ESTEFANI LUANA DA SILVA, brasileira, solteira, 

portadora do CPF nº 060.220.891-23 e RG nº 2181440-6, órgão emissor 

SSP/MT, empregada na empresa Frigorifico JBS/SA, profissão Refiladora, 

residente e domiciliada na Rua Professora Shirley Maschio, nº 104, Bairro 

Jardim União, CEP:78250000, Pontes e Lacerda- MT, telefone celular (65) 

99800-1464, vem por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica 

representado por um de seus advogados, requerer a presente AÇÃO DE 

TUTELA com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em relação a PAULO 

VITOR SILVA SOARES, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 20 de 

julho de 2001, residente e domiciliado na Rua Professora Shirley Maschio, 

nº 104, Bairro Jardim União, CEP:78250000, Pontes e Lacerda- MT, pelos 

fatos e fundamentos a seguir expostos: I - DOS FATOS A requerente 

ESTEFANI LUANA DA SILVA é irmã do menor PAULO VITOR SILVA 

SOARES. Registre-se que a mãe do menor, LUCIMAR DA SILVA faleceu 

no dia 24 de novembro de 2017, enquanto o pai JOSÉ ROGÉRIO REIS 

SOARES que nunca prestou nenhum tipo de assistência está sem contato 

há mais de 3 anos. O menor já conviveu com o pai, porém por pouco 

tempo, pois queixava de maus tratos por parte do pai e da madrasta, além 

de condições financeiras precárias, pelo fato do pai não possuir emprego 

e moradia fixa. Desde então, quem presta toda a assistência ao menor, a 

qual conta atualmente com (16) dezesseis anos de idade, é a requerente. 

Ressalte-se, também, que a requerente não é portadora de nenhuma 

anomalia física ou mental, sendo uma pessoa idônea e responsável. 

Acrescente-se a isso que o menor está perfeitamente ambientado na 

companhia da requerente, a qual tem uma boa convivência. Ocorre que, 

desde o falecimento da mãe do menor, a autora tem tido dificuldades em 

cuidar dos interesses do adolescente por ausência de formalização de 

sua condição de guardiã e responsável. Tem-se a presente ação a 

finalidade de requerer em Juízo o deferimento da guarda e 

responsabilidade legal, visto que o menor se encontra sem representante 

legal, objetivando a proteção e o resguardo dos direitos do menor. Resta 

consignar, por fim que é da vontade do menor e era de sua mãe falecida 

permanecer aos cuidados da irmã. II- DO DIREITO A Constituição da 

República Federativa do Brasil assegura, no art. 227, o direito a proteção 

integral das crianças e adolescentes, dispondo que toda criança e todo 

adolescente tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária e será posto a salvo de toda forma de 

negligência, violência, discriminação, crueldade e opressão. A tutela é um 

encargo conferido a alguém para que dirija a pessoa e administre os bens 

de menor, quando lhe faltam os pais. A propósito, dispõe o art. 1.728, inc. I 

e II do Código Civil e artigo 36 da Lei 8.069/90: Art. 1.728. Os filhos 

menores são postos em tutela: I - Com o falecimento dos pais, ou sendo 

estes julgados ausentes. II - Em caso de os pais decaírem do poder 

familiar. Art.36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de 

até 18 (dezoito) anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da 

tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio 

poder e implica necessariamente o dever de guarda. Ainda dispõe o art. 

1.731 do Código Civil, em relação à ordem de preferência para nomeação 

do tutor: Art. 1.731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela 

aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem: I – Aos 

ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto; II - aos 

colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais 

remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em qualquer 

dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em 

benefício do menor. Portanto, tratando-se a requerente como irmã do 

menor, enquadra-se perfeitamente na disposição constante do art. 1.731 

devendo, assim, assumir tal encargo. Diante dos fatos e do direito, 

impõe-se a necessidade de antecipação de tutela à autora, previsto no 

artigo 303 do NCPC. No contexto apresentado é perfeitamente possível a 

concessão da tutela antecipada, haja vista estarem preenchidos os 

requisitos do Novo Código de Processo Civil. Há clara exposição do direito 

que se busca realizar e o perigo de dano ou risco também se mostra 

evidente, tendo em conta a pessoa que se visa proteger que é um menor. 

Feitas tais considerações, passa-se ao pedido. III - DOS PEDIDOS Diante 

do exposto, requer: A concessão da justiça gratuita, haja vista que a 

requerente não tem condições de arcar com as despesas processuais, 

sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Para tanto, evoca o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal e o art.2º, parágrafo único, da Lei nº 

1.060/50. Pelo exposto, a autora vem requerer, depois de cumpridas todas 

as formalidades legais e o parecer do Douto Representante do Ministério 

Público, o deferimento do pedido nomeando-a TUTORA do menor, a fim de 

que possa gerir sua pessoa e formação, bem como representá-lo em 

todos os atos da vida civil, tomando todas as providências contidas no § 

3º do art. 755 do NCPC. Protesta provar todo o alegado por todos os meios 

de provas em direito admitidos, cujo rol será ofertado oportunamente, 

juntada de documentos, estudo social e caso necessário depoimento 

pessoal da requerente e do menor. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 

para fins alcançados. Nestes termos. Pede deferimento. Pontes e 

Lacerda, 19 de dezembro de 2017. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA FABIO 

RIBAS TERRA OAB/MT nº 7.205.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por Edital com prazo de vinte 

dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 1353-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDELSON MORAES DA CRUZ, Cpf: 

04867545104, Rg: 1935709-5, Filiação: Clarice Joana de Moraes e Helio 

Assunção da Cruz, data de nascimento: 10/11/1992, brasileiro(a), 

convivente, lavador de carro, Telefone 6596111976. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JHONATAN SILVA, menor, nascido em 27/05/2017, 

representado por sua mãe ELIANE APARECIDA DA SILVA, brasileira, 

solteira, do lar, RG nº 2379984-6 SEJSP/MT e CPF 052.257.301-08, 

residente e domiciliada na Avenida José Martins Monteiro, nº 2369, Jardim 

Santa Fé, em Pontes e Lacerda/MT, com telefones (65) 98132-1476, por 

meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que a presente subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Art. 911 do CPC em face de EDELSON 

MORAES DA CRUZ, brasileiro, casado, trabalha na Lava Jato do Neto, RG 

n° 1935709-5 SEJSP/MT e CPF n° 048.675.451- 04, com endereço na Rua 

Santa Terezinha, nº 43, Quadra 05, Cuiabá, CEP 78093- 000, com 

telefones (65) 99640-7721, pelos motivos a seguir elencados: 1. Dos fatos 

As partes realizaram acordo extrajudicial de alimentos, no 28 de setembro 

de 2017, no Centro de Mediação/Conciliação de Pontes e Lacerda/MT, em 

que foi fixado que o requerido pagaria prestação alimentar em valor 

equivalente a 21,35% do salário mínimo vigente no país, o que perfaz, 

hoje, a quantia de R$ 203,67, devendo o pagamento ser efetuado até o dia 

10 de cada mês a partir do mês de outubro de 2017. Acontece que o 

devedor, desrespeitando o acordo celebrado, pagou apenas os meses de 

outubro e novembro de 2017, deixando de pagar as parcelas dos meses 

de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, sendo que no presente feito 

serão exigidas, as três últimas prestações. Assim, aplicando correção 

monetária com base no IGP-M e juros de 1% ao mês, o executado deve o 

valor corrigido de R$ 611,14 (seiscentos e onze Reais e quatorze 

centavos), conforme se observa na tabela demonstrativa abaixo: Valor 

total R$ 611,14 2. Do direito O art. 784, IV, do CPC/15, aduz ser título 

executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado por 

conciliador ou mediador credenciado por Tribunal, de modo que o termo de 

conciliação que instrui a presente inicial se enquadra dentro de tal 

dispositivo. Já o art. 911 do CPC/15 disciplina a execução de prestação 

alimentar estabelecida em título executivo extrajudicial quando as 

prestações refiram-se a alimentos atuais, ou seja, prestações para as 

quais é cabível o rito prisional, aduzindo que deve ser aplicado o rito 

previsto no art. 528, §§2º ao 7º. O art. 528, §7º, aduz que o rito prisional 

poderá ser adotado quando a cobrança disser respeito a parcelas 

vencidas em até três meses antes ao da apresentação do pedido de tutela 

executiva pelo credor. No presente caso, o valor cobrado está dentro do 

lapso temporal previsto na lei, sendo referente aos três meses anteriores 

e ao mês da apresentação desta manifestação. Ademais, além da medida 

de prisão, o CPC também determina que, conjuntamente, seja promovido o 

protesto da decisão. Veja-se a literalidade do art. 528, §3º: §3o Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Nesse 

ponto, é importante lembrar que os órgãos de proteção ao crédito podem 

realizar inscrições de nome de pessoas com base nos registros de 

protesto e sem a necessidade de comunicação ao devedor. O STJ já 

definiu isso em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE 

PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. 

UTILIZAÇÃO SERVILDESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE 

QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 

543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de 

veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a 

reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de 

órgão de proteção ao crédito – ainda que sem a ciência do consumidor - 

não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." 2. 

Recurso especial provido. (STJ, REsp 1444469, 2ª Seção, Min. Rel. Luis 

Felipe Salomão, DJe 16.12.2014) Também cabe observar que o art. 782, 

§3º, do CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de 

inadimplentes, a pedido do credor, como ato executivo geral. Assim, não 

só o protesto, mas a inclusão do nome do devedor e órgão de proteção ao 

crédito também deve ser realizada. Inclusive, o próprio STJ já teve a 

oportunidade de se manifestar sobre o tema, entendendo ser possível a 

inscrição do devedor de alimentos nos órgãos de proteção ao crédito: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. 

ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PROTESTO E INCLUSÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC E 

SERASA). POSSIBILIDADE. FORMA DE COERÇÃO INDIRETA DO 

EXECUTADO. MÁXIMA EFETIVIDADE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL PARA SOBREVIVÊNCIA. 

(...) 5. É plenamente possível que o magistrado, no âmbito da execução de 

alimentos, venha a adotar, em razão da urgência de que se reveste o 

referido crédito e sua relevância social, as medidas executivas do 

protesto e da inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros 

de restrição ao crédito, caso se revelem como meio eficaz para a sua 

obtenção, garantindo à parte o acesso à tutela jurisdicional efetiva. 6. Isso 

porque: i) o segredo de justiça não se sobrepõe, numa ponderação de 

valores, ao direito à sobrevivência e dignidade do menor; ii) o rito da 

execução de alimentos prevê medida mais gravosa, que é a prisão do 

devedor, não havendo justificativa para impedir meio menos oneroso de 

coerção; iii) a medida, até o momento, só é admitida mediante ordem 

judicial; e iv) não deve haver divulgação de dados do processo ou do 

alimentando envolvido, devendo o registro se dar de forma sucinta, com a 

publicação ao comércio e afins apenas que o genitor é devedor numa 

execução em curso. (...) 8. Trata-se de posicionamento já consagrado em 

legislações de direito comparado, sendo inclusive previsão do novo 

Código de Processo Civil, que estabeleceu expressamente a possibilidade 

do protesto e da negativação nos cadastros dos devedores de alimentos 

(arts. 528 e 782). (...) (STJ, REsp 1533206, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 

4ªT, DJe 01.02.2016) Por isso, no presente caso, em não sendo adimplida 

a prestação, além da decretação da prisão deve ser determinado o 

protesto da sentença e a inscrição do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. Do pedido Isso posto, REQUER a Vossa 

Excelência: a) a CITAÇÃO do executado, nos termos do artigo 911, caput, 

do CPC, para que efetue o pagamento do débito apontado, correspondente 

R$ 611,14 (seiscentos e onze Reais e quatorze centavos), e das parcelas 

que se vencerem no curso do processo (artigo 323 do CPC), prove que já 

o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil pelo prazo legal, protestada a decisão e inscrito 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a observância do 

disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, por se tratar de 

prestações periódicas; c) a intimação do membro do Ministério Público 

para se manifestar nos autos da presente ação de execução; d) a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5°, 

inciso LXXXIV da Constituição Federal, bem como do art. 98, caput, e art. 

99, §3º, ambos do CPC, por ser a parte exequente pobre na acepção 

jurídica do termo, não tendo condições de prover as despesas do 

processo sem se privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento 

e respectiva família; e) a observância do disposto no art. 86 do CPC, que 

dispõe sobre prazos em dobro e intimações pessoais à Defensoria 

Pública, bem como a dispensa da juntada de procuração “ad judicia”; f) a 

condenação do executado no pagamento das custas, despesas 

processuais, e honorários advocatícios a ser fixado por Vossa 

Excelência, nos termos do art. 82, §2º e art. 85, caput, ambos do Código 

de Processo Civil. Dá-se a causa o valor de R$ 611,14 (seiscentos e onze 

Reais e quatorze centavos). Termos em que pede deferimento. Pontes e 

Lacerda - MT, 05 de fevereiro de 2018._______________________ 

Ricardo Morari Pereira Defensor Público.

Despacho/Decisão: Intime-se o executado, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento do 

débito apontado, no prazo de 03 (três) dias, e das parcelas que se 

vencerem no curso do processo (artigo 323 do CPC), prove que já o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil pelo prazo legal, protestada a decisão e inscrito seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123176 Nr: 5016-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos , ALESSANDRO DE SOUZA 

PINTO, ANDRESSA LORRAINE GOES DE FREITAS, BRAZ JOAQUIM 

MARTINS, EDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS, EDUARDO FRANCISCO 

GOMES MORETT, Raimundo Nonato Lima Araújo, Vitor da Silva Coron, 

VICENTE CORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO LIMA ARAÚJO, 

Filiação: Luiza Lima, brasileiro(a), garimpeiro e atualmente em local incerto 

e não sabido VITOR DA SILVA CORON, Cpf: 06909246152, Rg: 

22.224.41-6, Filiação: Vicente Coron e Lucia da Silva, data de nascimento: 

22/01/1996, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

trabalhador rural, Telefone 65996182886. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, Estado de Mato 

Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº 15.023.989/0001-26, com sede na Av. Marechal Rondon, nº 522, 

Centro, Pontes e Lacerda-MT, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, 

empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 274.398 SSP/MT e 

CPF nº.08.028.461-49, residente e domiciliado na Avenida Vereador Valter 

de Oliveira, n.º 572, Bairro São José, em Pontes e Lacerda-MT, por sua 

Procuradora-Geral, infra-assinada, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, ajuizar PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR EM 

CARÁTER ANTECEDENTE em face de PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS, que 

estão invadindo uma área pertencente ao Município localizado, localizada 

na região Mora da Serra, Rua das Gaivotas, entroncamento com a MT 473 

(estrada do Matão), matricula 29.433, com fundamento nas razões de fato 

e de direito a seguir expostos:DOS FATOS No dia de hoje, 29 de agosto de 

2016, foi constato que existem várias pessoas demarcando e/ou já 

construindo pequenos “barrocos” em uma área pertencente ao Município 

de Pontes e Lacerda, localizada no bairro Morada da Serra II, conforme 

demostrada a titularidade por intermédio da matricula nª 29.433, anexa.Os 

requeridos, ora desconhecidos, estão invadindo a cita área, contudo não 

conseguimos até o momento quantificar ou ao menos saber o nome dos 

invasores. Contudo a situação esta se tornando insustentável, pois com o 

passar das horas estão chegando mais gente no local, e mais locais estão 

sendo invadidos. Contudo os fiscais tentaram identificar as pessoas e 

essas se recusaram a passar qualquer tipo de qualificação ou nome. 

Diante dessas irregularidades a administração pública, levando-se em 

consideração que os requeridos estão invadindo e começando a construir 

de forma irregular, em afronta à Lei n. 6.766/79, art. 3º, incisos IV e V e 

art. 50, inciso II, bem como em desacordo com a Lei Complementar 

Municipal n. 021/2004 (Código Tributário Municipal), artigos 177 e 178 (falta 

de alvará de construção e projeto de construção), faz-se necessário seja 

determinado a paralisação das obras, demolição das que já foram 

construídas e a retirada dos requeridos da área invadida. Obras dessa 

natureza que afrontam as legislações urbanísticas, presumem um dano 

potencial à administração e à coletividade e são passíveis inclusive de 

demolição. Nesse sentido os seguintes precedentes: AÇÃO 

DEMOLITÓRIA. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Aventada nulidade ante a ausência de prova 

pericial. Inocorrência. Lastro probatório bastante para formar juízo seguro 

de convicção. Dilação probatória desnecessária. Preliminar rechaçada. 

Mérito recursal. Edificação localizada em área de preservação permanente 

(app). Ausência de licença municipal para construção. Edificação 

clandestina. Sentença que determinou a demolição mantida. Recurso 

desprovido. "Como a construção é atividade sujeita a licenciamento pelo 

poder público, a ausência de licenciamento para construir faz presumir um 

dano potencial à administração e à coletividade, consistente na privação 

do exame do projeto e na possibilidade de insegurança e inadequação da 

obra às exigências técnicas e urbanísticas. " (Hely Lopes Meirelles. Direito 

de construir. RT, 3 ED., p. 185). Caracterizada a clandestinidade da obra, 

porquanto desprovida da necessária licença para construção e erigida 

sobre área de preservação permanente, que é área non aedificandi, 

mostra-se acertada a decisão que determinou a sua demolição. (TJ-SC; 

AC 2011.055411-2; São Francisco do Sul; Primeira Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Carlos Adilson Silva; Julg. 24/10/2014; DJSC 01/07/2014; 

Pág. 171). Grifamos. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. 

CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO EM EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA À NORMA 

MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. Alegação de existência de vícios 

no processo administrativo. Cerceamento de defesa. Elementos que não 

interferem na esfera judicial, diante do regular exercício do contraditório. 

Precedentes. Sentença que determina a regularização da obra e, em caso 

de desobediência ao prazo estipulado ou resposta administrativa 

desfavorável, a sua demolição. Manutenção. Recurso desprovido. O 

abuso em edificar, ou seja, a construção que desconsidera o regramento 

legal, consiste em uma conduta contra ius, porque violadora de norma 

jurídica (Luiz guilherme marinoni). A simples ausência de alvará de licença 

para construir, por si só, torna irregular a construção, o que autoriza a 

demolição. (TJ-SC; AC 2013.061408-1; Porto Belo; Terceira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 17/06/2014; DJSC 

24/06/2014; Pág. 245). Grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação 

demolitória. Tutela antecipada deferida na origem. Interrupção de obra. 

Interdição de imóvel. Documentos acostados aos autos que demonstram 

irregularidades na construção e utilização do bem. Obra realizada sem 

licença prévia. Risco à vida dos frequentadores do imóvel. Decisão 

mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SE; AI 201400709088; Ac. 

8569/2014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elvira Maria de Almeida Silva; 

Julg. 16/06/2014; DJSE 25/06/2014). Grifamos. Para resolver tal impasse é 

necessário ser concedida uma tutela provisória judicial, determinando-se a 

paralização das obras de imediato, evitando-se que o problema se 

avolume ainda mais. E, ao mesmo tempo que seja promovido a retirada dos 

requeridos da área, com a demolição das casas ou barracos já 

construídos, sob pena de multa diária a ser pago em favor do autor. A 

probabilidade do direito podem ser averiguadas pelas fotos juntadas e 

boletim de ocorrência lavrado, onde pode-se averiguar a invasão da área 

de patrimônio público, bem como, pelo mapa de localização e pelo 

afrontamento das legislações pertinentes à construção acima citadas. O 

perigo de dano prende-se ao fato de que essas pessoas estão ocupando 

irregularmente área pertencente ao Município. Ademais, esta área já esta 

destinada a construção de casas populares, sendo que o Município está 

somente aguardando a liberação da verba para construção. Atendidos 

assim os requisitos do art. 300 e 303 do NCPC a tutela de urgência 

antecipada merece ser deferida liminarmente. A tutela final que se busca é 

a obrigação de fazer para paralisar as obras, demolição da casa 

construída e desocupação da área invadida. Busca ainda, fazer cessar a 

infração à Lei 6.766/79, art. 3º, incisos IV e V e art. 50, inciso II, Lei 

Complementar Municipal n. 021/2004 (Código Tributário Municipal), artigos 

177 e 178 (falta de alvará de construção e projeto de construção), bem 

como proteger o patrimônio público. DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, 

requer a Vossa Excelência: 1) nos termos dos artigos 300 e 303 e 

seguintes do NCPC, a concessão da tutela de urgência antecipada 

liminarmente, para determinar ao requerido a paralização das obras 

citadas na inicial, a demolição das construções lá existente e a retirada 

dos mesmos, bem como a desocupação da área invadida, sob pena de 

multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, a ser pago em favor do 

autor; 2) para o cumprimento da liminar, requer seja deferida o uso de 

força policial, visando a segurança de todos; 3) a citação e intimação dos 

réus para a audiência de conciliação ou mediação, esclarecendo o Autor 

que não há interesse na autocomposição, tendo em vista que a área 

invadida trata-se de patrimônio público; 4) o Autor declara que pretende 

valer-se do benefício previsto no caput do art. 303 do NCPC; 5) a 

procedência da ação em todos os seus termos, condenando-se o 

requerido ao ônus da sucumbência; 6) protesta por todas as provas 

admitidas em direito. Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (um mil 

reais).Nestes termos, pede deferimento. Pontes e Lacerda/MT, em 29 de 

agosto de 2016. Sara Graziela PintoFernandes de Oliveira 
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Procuradora-Geral – OAB /MT 13.680

Despacho/Decisão: VistosTrata-se de Pedido de Antecipação de Tutela 

“inaudita altera parte” em que o Município de Pontes e Lacerda - MT aduz 

que:“No dia de hoje, 29 de agosto de 2016, foi constato que existem várias 

pessoas demarcando e/ou já construindo pequenos “barrocos” em uma 

área pertencente ao Município de Pontes e Lacerda, localizada no bairro 

Morada da Serra II, conforme demostrada a titularidade por intermédio da 

matricula nª 29.433, anexa. Os requeridos, ora desconhecidos, estão 

invadindo a cita área, contudo não conseguimos até o momento quantificar 

ou ao menos saber o nome dos invasores. Contudo a situação esta se 

tornando insustentável, pois com o passar das horas estão chegando 

mais gente no local, e mais locais estão sendo invadidos. Contudo os 

fiscais tentaram identificar as pessoas e essas se recusaram a passar 

qualquer tipo de qualificação ou nome.”Juntou Cópia do Boletim de 

Ocorrência, Matrícula do Imóvel e Fotos do Local.Relatório necessário. 

Decido.O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum.Para a antecipação total ou 

parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível 

que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil.O juízo de probabilidade 

não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do 

conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não 

com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do 

caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, 

não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de 

certeza do caso concreto.Partindo desse preceito entendo que se fazem 

presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de 

tutela pedida.Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao 

processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, e 

ainda tendo em vista o perigo de dano concreto e iminente do patrimônio 

público, ainda mais diante da probabilidade de irreversibilidade do quadro 

fático existente, são suficientes a embasar a pretensão intentada pelo 

demandante.Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, ainda mais pela notícia 

apresentada de que está ocorrendo invasão no imóvel objeto do litígio, 

resta caracterizado.Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá 

causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da 

tutela mediata pretendida.Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal.Outrossim, sendo o caso de 

ocupação de imóvel por um número indeterminado de pessoas, cabe 

elucidar como dispõe o art. 554 do CPC, senão vejamos:“Art. 554. A 

propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que 

o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente 

àquela cujos pressupostos estejam provados.§ 1o No caso de ação 

possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, 

serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no 

local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a 

intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de 

hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.§ 2o Para fim da 

citação pessoal prevista no § 1o, o oficial de justiça procurará os 

ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem 

encontrados.§ 3o O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da 

existência da ação prevista no § 1o e dos respectivos prazos 

processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio 

locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros 

meios.”Desse modo, a Lei n. 13.105/15 trouxe novas disposições 

procedimentais para demandas que evolvam grande número de pessoal 

no polo passivo em ações possessórias, visando assegurar a paz social 

e a segurança pública.Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para 

DETERMINAR ao(s) requerido(s) a paralização das obras citadas na inicial, 

a demolição das construções lá existentes e a retirada dos mesmos, bem 

como a desocupação da área invadida, sob pena de multa diária, fixada 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Citem-se os requeridos/ocupantes que 

forem encontrados no local para que apresentem contestação no prazo 

de quinze dias.Sobrevindo contestação, dê-se vistas ao demandante para 

impugnação.Proceda-se a intimação do Ministério Público Estadual e da 

Defensoria Pública da presente decisão.Deverá utilizar o Oficial de Justiça, 

caso necessário, a requisição da força policial para cumprimento da 

presente determinação.Oficie-se ao Comandante da Polícia Militar deste 

Município da presente decisão para que, caso necessário, preste apoio ao 

Oficial de Justiça visando o cumprimento da determinação.Oficie-se às 

emissoras de Rádio Local para divulgação da presente 

decisão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164468 Nr: 2366-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Recebo a inicial;

Defiro AJG;

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163556 Nr: 1965-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nara Lucia de Andrade Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 Recebo a inicial;

Defiro AJG;

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.
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Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167820 Nr: 4027-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON CARLOS GUEDES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150855 Nr: 8391-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 5329-49.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Marcondes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146880 Nr: 6548-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Gomes Filho, Jesuino Gomes Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Gomes - OAB:12.794/B, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168081 Nr: 4168-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar os executados para que efetuem o pagamento do débito no importe 

de R$ 99.209,47 (noventa e nove mil e duzentos e nove reais e quarenta e 

sete centavos), corrigido monetariamente e acrescido dos juros até o 

efetivo pagamento no prazo legal, sob pena de incidência da multa 

prevista no artigo 523, caput, e §1º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 1949-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: YTF, ITF, Celia Regina Travagini, Raíssa Travagini 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:OAB/MT14.279

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do montante da condenação no valor de R$ 392.853,79 

(trezentos e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta e três reais e 

setenta e nove centavos) sob pena de prisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 3089-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gesimar Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina do Pinho Campana, Roberto Carlos 

Campana, Márcia Aparecida Campana Severino, Carlos Alberto Campana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE 

PIOVANI - OAB:167079

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 71, abro vista dos autos 

ao autor para manifestar acerca da Carta Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145361 Nr: 5859-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DAGLÊ DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 61, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145159 Nr: 5753-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a junatada de referência 65, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001813-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 001813-96.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO-FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: THALES KENDY OKUDA KIHARA. Vistos. O valor atribuído à 

causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder às 

prestações vencidas e vincendas, não pagas, ou seja, o proveito 

econômico perseguido pelo credor fiduciário. Neste sentido é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na 

esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca 

e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária 

corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Quarta Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 264)”. Por sua 

vez, pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – 

REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIFERENTE 

DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO E. 

STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a busca e apreensão de bem 

dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. AI 117170/2013, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, DJe 10/03/2014).” Assim, 

nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e por 

arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, para, 

consequentemente, FIXAR em R$ 54.415,76 (cinquenta e quatro mil, 

quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos). PROMOVAM-SE 

as anotações necessárias no Sistema PJE. INTIME-SE a autora, por meio 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 quinze) dias, comprovar a 

complementação das custas processuais e taxa judiciária, devidamente 

vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

11 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001304-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. O. V. (ADVOGADO(A))

M. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001304-68.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$1,737.60; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito que, o 

Sr.Aguinaldo de Jesus Moura compareceu ao cartório da 2ª Vara e 

apresentou comprovante de pagamento do débito. Pontes e Lacerda, 23 

de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000544-22.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$5,947.76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte 

autora a proceder o preparo da Carta Precatória, bem como comprovar a 

sua distribuição nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 23 de 

outubro de 2018 MARIANA FERRARI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157046 Nr: 11327-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA MACHADO, Neide Aparecida Moreira 

Machado, Nedi Moreira Machado, Jodoci Moreira Machado, Nedirso Noreira 

Machado, JOANIR MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requerentes para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 672,37 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 158/159. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 258,97 (Duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 1405-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA, Maria Vieira Netto, LENILDA 

VIEIRA DOS SANTOS, Eniette dos Santos Oliveira, Elias Sarnento da 

Costa, Terezinha Jesus F. Surubi, Lucia Helena Ceconello Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 632,36 

(seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 80. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 218,96 

(duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139554 Nr: 3509-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, Espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu 

Gomes-Ferreira - OAB:14.877-RS, Karina Valesca Ferreira Lins - 

OAB:53016-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.459,40 (mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

93/94. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 729,70 

(setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 729,70 (setecentos e vinte e nove reais e setenta 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128799 Nr: 7574-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Ramão - 

OAB:209.551/SP., RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para o fim de determinar o desentranhamento e 

aditamento do mandado de citação expedido nos autos, para que seja o 

mesmo cumprido no endereço descrito como SANTO ANTONIO - 

PECUARIA II -PONTES E LACERDA/MT - CEP 78250-000.

CUMPRA-SE, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 3399-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA MARTINS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6856-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 2866-37.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS M. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente DETERMINO o cancelamento 

da restrição judicial AV-03-9513, aposta na matrícula nº. 9513 do CRI de 

Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE ao CRI de Pontes e Lacerda, para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, cumpra a presente determinação, comprovando nos autos seu 

atendimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160974 Nr: 871-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39.549, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:PR-42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, Ramiro de Lima Dias - OAB:12.504

 Vistos.

SUSPENDO o curso da presente execução provisória, até que sobrevenha 

o julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença prolatada 

no processo principal.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157640 Nr: 11669-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB//MT 8506-A

 Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94539 Nr: 5390-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCM, Marli Ribeiro Choma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26811 Nr: 1839-68.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Martins da Silva, Lazair Divina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzelli 

- Procuradora Federal do INSS-MT. - OAB:1554077

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96626 Nr: 636-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIR LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 142/145, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97843 Nr: 1159-34.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE XAVIER ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA VILELA FARIA, RENATO 

MARQUES DE OLIVEIRA, Mapfre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 341/342 (ref. 110), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81095 Nr: 3263-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Freitas Neres e Cia Ltda, Maira Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168120 Nr: 4200-04.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

76/82 (ref. 35), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168526 Nr: 4366-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 30).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de 

15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO, desde já, a remessa dos autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4972-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício do 

autor Alair Rosa, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 

18 de novembro de 2015 (fl. 22). ...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do 

benefício previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, 

a partir da data da apresentação do laudo pericial, qual seja, 21 de junho 

de 2018 (fls. 50/53), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro 

salário proporcional...c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE...Nos termos dos arts. 1.288 e 

seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: 

nome do segurado: ALAIR ROSA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo; data da cessação 

do benefício: 18 de novembro de 2015; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo; da 

data da apresentação do laudo pericial: 21 de junho de 

2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98460 Nr: 1428-73.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

CPC.Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

requerente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85, 

§8°, do Novo Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

dos honorários periciais.Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151063 Nr: 8473-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcos Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do CPC.Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerente no pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos 

reais), nos termos do art. 85, §8°, do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 
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sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151728 Nr: 8767-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geronimo de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148529 Nr: 7223-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mauro de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150612 Nr: 8285-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alan Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento da diferença havida entre o valor por ela 

recebido administrativamente e o apurado consoante o laudo pericial 

apresentado nãos autos, o que perfaz o montante de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente 

à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.Em decorrência 

do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento 

das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8°, do Novo Código de 

Processo Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários 

periciais.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150608 Nr: 8282-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128750 Nr: 7552-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.
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CUMPRA-SE a decisão de ref. 33, AGUARDANDO-SE os autos na 

secretaria até que sobrevenha o "trânsito em julgado" nos autos em 

apenso.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 489/492 (ref. 175), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85730 Nr: 3347-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementina Messias de Oliveira, Maria de 

Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Vistos.

BANCO ITAU BBA S/A, devidamente qualificado, ajuizou a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MARIA DE 

LOURDES LEITE e CLEMENTINA MESSIAS DE OLIVEIRA, também 

qualificadas.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 238/240, as partes informaram a 

ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereu a extinção do feito na 

forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 238/240, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 318, parágrafo 

único, c/c o art. 487, III, “b”, ambos do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. DEIXO de condenar as 

partes ao pagamento de honorários, observando-se o teor do acordo 

celebrado.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

RESSALTE-SE que no caso de descumprimento da avença, a parte 

interessada poderá retomar a marcha da execução, bastando, para isso, 

pleitear o desarquivamento dos autos do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87255 Nr: 4949-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102026 Nr: 2934-84.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Pereira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Vistos.

Como não se logrou êxito em localizar bens do devedor passíveis de 

penhora, DETERMINO a suspensão da liturgia procedimental pelo prazo de 

1 (um) ano, mediante anotação do término na Sistema Apolo, 

remetendo-se os autos ao arquivo provisório (art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

Por fim, DETERMINO a inserção do nome do executado junto ao cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito, por meio da utilização do Sistema 

SERASAJUD.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 582 de 904



INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166229 Nr: 3271-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325, 

LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

V. L. C. M. e F. C. M., devidamente qualificadas, ajuizaram a presente 

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS em 

desfavor de F. J. N. M., também qualificado.

Carreou à inicial os documentos de fls. 10/19.

O réu foi pessoalmente citado à fl. 35, oferecendo contestação às fls. 

41/48.

As autoras apresentaram réplica às fls. 66/70, refutando aos fatos 

alegados em contestação e pugnando pelo saneamento do feito e 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público anuiu com o pedido das 

autoras (fl. 73).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

DO DIVÓRCIO.

Esquadrinhando pormenorizadamente os autos, percebe-se claramente 

que as partes estão de acordo quanto ao fim da sociedade conjugal, vez 

que não mais objetivam manter o matrimônio anteriormente celebrado.

Com efeito, com o advento no Novo Código de Processo Civil, tornou-se 

possível a resolução parcial do mérito da demanda quando um ou mais dos 

pedidos mostrarem-se incontroversos, “ex vi legis” do art. 356, I, do 

Diploma Adjetivo.

Isto posto, JULGO ANTECIPADA E PARCIALMENTE O MÉRITO, na forma do 

art. 356, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de DECRETAR o 

divórcio de F. C. M. e F. J. N. M., devidamente qualificados nos autos, 

dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente.

EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, local onde 

foi lavrado o assento de casamento (fl. 15) que ora se dissolveu, 

consignando-se que a coautora voltará a usar o nome de solteira: F. C.

DO SANEAMENTO.

Compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias preliminares 

a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e 

passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se.

Deste modo, consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito 

saneado, remetendo-o à fase instrutória.

Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado da lide 

(consoante disposições do art. 355 do NCPC), bem ainda à vista das 

questões tidas por incontroversas no curso do feito, FIXO como pontos 

controvertidos da lide: (i) a quantidade, o valor e a descrição dos bens 

havidos durante a união do casal, a serem partilhados entre autora e réu; 

(ii) a destinação ao proveito do casal dos objetos relativos às dívidas 

contraídas, que seriam passíveis de partilha; (iii) a possibilidade do réu e a 

necessidade da prole, quanto aos alimentos devidos a esta.

Para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a produção de provas 

documental, mediante a juntada de novos documentos, se necessário, e 

oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das partes (art. 385, 

“caput”, parte final, do NCPC), bem como das testemunhas oportunamente 

arroladas.

Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 12 de dezembro de 

2018, às 13h00min, a ser realizada perante este Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, 

do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

ADVIRTA-SE à autora que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).

Por fim, com a apresentação do rol testemunhal por parte do réu, 

EXPEÇA-SE mandado visando à intimação das referidas testemunhas por 

ele arroladas (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).

INTIME-SE mediante remessa dos autos.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168079 Nr: 4166-29.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARENA VICENTE DE OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DECLARO a perda da prova que a parte autora pretendia 

produzir e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, assim como dos honorários de advogado, estes 

fixados no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 

8º, do NCPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fls. 19/20).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as 

partes.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4414-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MAGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, V, do Novo Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 36/37).Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 8392-14.2017.811.0013
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 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBS, IADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 86, uma vez que não exauriu todos os meios de 

citação do requerido Italles Augusto de Araujo Cunha Asnal.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço do requerido junto aos 

Sistemas Renajud e Infojud.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o requerido, na forma do art. 246, I, do Novo Código 

de Processo Civil.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE o requerido por edital na forma do artigo 

246, inciso IV, do NCPC.

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).

Ainda, considerando a justificativa de fls. 89/91, DESIGNO nova oralidade 

para o dia 13 fevereiro de 2019, às 14h00min, a se realizar junto ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de 

Pontes e Lacerda, motivo pelo qual DETERMINO a renovação do 

cumprimento do disposto à fl. 16.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150103 Nr: 8015-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Neto da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153824 Nr: 9813-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício do 

autor Agnaldo Alves Oliveira, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição,...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício 

previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir 

da data da apresentação do laudo pericial, qual seja, 18 de julho de 2018 

(fls. 110/114), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro 

salário proporcional....c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito...Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: AGNALDO ALVES 

OLIVEIRA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 15 de setembro de 2016; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 18 de julho de 2018.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153725 Nr: 9740-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em 

benefício da LEIDIANE DIAS DOS SANTOS, no valor de 91% (noventa e um 

por cento) do salário de contribuição...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do 

benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial, qual seja, 

18 de julho de 2018 (fls. 78/82), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. .c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE...Nos termos dos arts. 1.288 e 

seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: 

nome da segurada: LEIDIANE DIAS DOS SANTOS; benefício concedido: 

AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício; data da cessação do benefício: 30 de junho de 2017; 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 18 de 

julho de 2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

167/183 (ref. 63), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 5166-69.2015.811.0013
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Teles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando-lhe a devolução da carta 

precatória expedida nos autos, devidamente cumprida.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149012 Nr: 7438-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de penhora de imóvel formulado pela parte 

exequente à fl. 139, entendo que a referida pretensão encontra arrimo no 

art. 835, inciso V, do NCPC.

Isto porque verifico por meio da matrícula de fls. 140/141 que o bem imóvel 

é de propriedade do devedor.

Assim, DEFIRO o pedido e, consequentemente, DETERMINO a penhora do 

imóvel por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

Em ato contínuo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do aludido imóvel.

Após a lavratura do termo de penhora e a juntada do mandado de 

avaliação nos autos, INTIME-SE o executado, por meio mandado, 

observando-se o endereço à fl. 86, para, querendo, manifestar-se acerca 

do ato de constrição e avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, INTIME-SE a Sra. Katiane Batista Santos, no mesmo endereço 

do requerido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à 

penhora realizada no imóvel sob matrícula de nº 21.324.

Após o cumprimento dos atos supra, INTIME-SE o exequente, por meio de 

remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob 

pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147607 Nr: 6860-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de penhora de imóvel formulado pela parte 

exequente à fl. 123, entendo que a referida pretensão encontra arrimo no 

art. 835, inciso V, do NCPC.

Isto porque verifico por meio da matrícula de fls. 117/118 que o bem imóvel 

é de propriedade do devedor.

Assim, DEFIRO o pedido e, consequentemente, DETERMINO a penhora do 

imóvel por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

Em ato contínuo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do aludido imóvel.

Após a lavratura do termo de penhora e a juntada do mandado de 

avaliação nos autos, INTIME-SE o executado, por meio mandado, 

observando-se o endereço à fl. 74, para, querendo, manifestar-se acerca 

do ato de constrição e avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, INTIME-SE a Sra. Katiane Batista Santos, no mesmo endereço 

do requerido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à 

penhora realizada no imóvel sob matrícula de nº 21.324.

Após o cumprimento dos atos supra, INTIME-SE o exequente, por meio de 

remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob 

pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125051 Nr: 5817-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernando Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o conteúdo da petição e 

documentos juntados aos autos pela executada ref. 148, devendo, no 

mesmo prazo, informar se persiste as pretensões formuladas em relação 

a penhora das cotas sociais das pessoas jurídicas pelas quais a 

devedora é sócia, bem como requerer o que entender de direito em termos 

de prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81154 Nr: 3324-59.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSO, JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Isto posto, nos termos do art. 911 c/c art. 528, § 3º, do NCPC, bem como 

do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, DECRETO a prisão civil de DIEGO 

BARROS OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de 30 

(trinta) dias ou até que efetue o pagamento do valor devido – o que 

ocorrer primeiro.Decorrido o prazo de vigência da prisão, ora assinalado 

em 30 (trinta) dias, o executado deverá ser posto em liberdade 

independente de nova ordem judicial, sob pena de responsabilidade.Por 

fim, observando-se o disposto no art. 911, parágrafo único, e art. 528, § 

3º, ambos do NCPC, DETERMINO que seja protestado o título que 

consubstancia a presente execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.Por fim, 

DÊ-SE VISTA dos autos à Defensoria Pública a fim de que requeira o que 

entender cabível.Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 172508 Nr: 5840-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS JUCÁ ALVES - 

OAB:206993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no §1º do art. 919, do 

Código de Processo Civil, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO aos embargos à 

execução.Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.830/1980, INTIME-SE 

pessoalmente a Fazenda Pública, por meio de remessa dos autos, para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os embargos.Após, caso seja 

arguido preliminar ou deduzida matéria de defesa indireta de mérito, 

ABRA-SE vista dos autos a embargante, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, “ex vi” 

dos arts. 1º da Lei nº 6.830/1980, c.c. 350 e 351 do NCPC.Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 
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antecipado do mérito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131323 Nr: 8717-23.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÉRIO GONÇALVES MADRONA, Rosangela Fátima 

Sega Madrona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem (ref. 51), sob pena de 

preclusão e perda da produção da prova.

Após, tornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53909 Nr: 5207-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Henrique Ribeiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343

 Autos do processo nº 5207-46.2009.811.0013

Código nº 53909

Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado às fls. 285/289, atribuindo-lhe seus 

regulares efeitos jurídicos, motivo pelo qual SUSPENDO o curso da lide até 

o seu efetivo cumprimento, na forma do art. 922 do NCPC.

INTIME-SE o requerido, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que inicie o pagamento do débito, nos termos do acordo realizado.

Outrossim, DETERMINO a liberação do veículo HONDA/BIZ 125 ES, placa 

EOW7002 da restrição judicial via Sistema Renajud.

Decorrido o prazo da avença, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público 

para requerer o que de direito, pelo prazo legal.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 18 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64768 Nr: 811-21.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que 

se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152268 Nr: 9019-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Machado, Silvane Peres dos 

Santos, CASA DOS ELETROS COM. IMP. E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134703 Nr: 1318-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12760 Nr: 166-45.2002.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTeS, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP/179.299, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT, Fábio Souza Ponce - OAB:9.202/MT, Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Oscar 

Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141511 Nr: 4266-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA, Abraão de Oliveira da 

Silva, Noel Inocencio da Silva, Luzia de Oliveira Silva, Luzinete de Oliveira 

da Silva Parra, Lurdivina Inocêncio da Silva, Maria Aparecida da Silva 

Oliveira, Davi Inocêncio da Silva, Maria Raimunda de Oliveira, Valdis 

Oliveira de Melo Andrade, José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGENTINA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 126/127, INTIME-SE a inventariante, 

através de sua Advogada, via DJE, a fim de que forneça os endereços 

das herdeiras Lurdivina Inocêncio da Silva, Maria Raimunda de Oliveira e 

Valdis Oliveira de Melo Andrade, pois no cumprimento da carta precatória 

encaminhada à Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, o Oficial de 

Justiça informa que não procedeu com a citação, haja vista não as ter 

localizado nos endereços indicados.

Ainda, considerando a manifestação de fl. 128, INTIME-SE a Fazenda 
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Pública do Município de Vale de São Domingos, bem como a Fazenda 

Pública Nacional, haja vista que esta última ainda não foi intimada.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO que a Secretaria 

expeça carta de citação (via postal) – observando os comandos do 

despacho de ref. 10 - ao endereço obtido por meio da consulta realizada 

via Sistema InfoJud: Rua Dr. Márcio da Mata Bianco, nº. 5089, Centro, 

Auriflama/SP - CEP: 15350-000.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128799 Nr: 7574-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Ramão - 

OAB:209.551/SP., RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 510-11.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 3399-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA MARTINS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que já houve tentativa de 

realização de penhora “on line”, sem que se obtivesse resultado positivo.

Nessa toada, como a parte exequente não demonstrou alteração da 

condição econômica da parte executada, DETERMINO sejam os autos do 

processo reencaminhados ao arquivo provisório.

No mais, DECLARO o início do prazo de prescrição intercorrente, nos 

moldes do art. 921, §4º, do NCPC.

Em nada sendo requerido, DESARQUIVEM-SE os autos em 1º de 

novembro de 2023 para verificação da ocorrência da prescrição.

ANOTE-SE no Sistema Apolo.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140813 Nr: 4006-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ROCHA DE SOUZA, JHONATAS SOUSA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 81. Por consequência, EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena 

de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, CUMPRA-SE o restante da sentença de ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12370 Nr: 1975-07.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia-Arquitetura e 

Agronomia-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Sist. e Projetos Eletrônico Ltda, 

Orlanda Deuner Roscete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:OAB/MT 14301-E, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON BARBETA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000853-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO. RÉU: CLEITON BARBETA. Vistos. 

Inicialmente, REVOGO a decisão de ID nº. 15047538. Trata-se de AÇÃO 

RESCISÓRIA proposta por FERNANDO PINZAN DE CARVALHO contra 

CLEITON BARBETA. O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 

14638946 o requerente informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC. Honorários 

advocatícios nos termos da avença de ID nº. 14638946. Considerando o 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 23 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001943-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR AIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001943-86.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

JOCEMAR AIRES DE ANDRADE. Vistos. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – contra 

JOCEMAR AIRES DE ANDRADE, também qualificado nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos de folhas retro. Após o deferimento da liminar 

de busca e apreensão, o requerente propugnou pela desistência da ação 

(ID nº. 15947576). E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento 

e decido. De acordo com a informação constante dos autos, o requerente 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto 

que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. EXCLUA-SE a restrição do veículo 

(ID nº. 15901212), via sistema RENAJUD. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, observando-se, todavia, o 

recolhimento efetuado nos autos (ID nº. 15805757). Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 23 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1702-76.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 02346358193, Rg: 160.4481-9, Filiação: Maria do Socorro Santos 

Silva, data de nascimento: 22/09/1979, brasileiro(a), solteiro(a), braçal. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O ACUSADO POSSUI O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

PARA RECORRER DA SENTENÇA, CONTADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO 

PRESENTE EDITAL.

Sentença: 28.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA, brasileiro, nascido no dia 

22/09/1979 em Pindaré/MA, filho de Maria do Socorro Santos Silva, como 

incurso nas sanções previstas no art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 3077-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Oliveira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ DE OLIVEIRA MELO, Filiação: 

Geralda de Oliveira Melo e Jose Moura Melo, data de nascimento: 

13/12/1991, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do denunciado(a) acima qualificado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor da pena multa, no 

valor de R$ 300,31 (Trezentos reais e trinta e um centavos), VALOR 

REFERENTE À 10 (DEZ) DIAS-MULTA, nos termos dos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86227 Nr: 3862-06.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDGAR LEITE DA SILVA, Cpf: 

01575425130, Rg: 1793752-3, Filiação: Valdemar Pedro da Silva e Quiteria 

Leite da Silva, data de nascimento: 25/01/1985, brasileiro(a), natural de 
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Pontes e Lacertda-MT, convivente, braçal, Telefone 65-96506935. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de sua Promotora de Justiça ao final assinada, no 

âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, vem, com o devido 

respeito, perante Vossa Excelência, tendo por base Inquérito Policial n° 

3862-06.2013.811.0013, oferecer DENÚNCIA contra EDGAR LEITE SILVA 

como incurso nos delitos tipificados no artigo 21, caput, de Decreto-Lei 

3.688/41, c/c artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 71, capurt, do 

CP, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06 no que for pertinente.

Despacho: I. DA CITAÇÃO EDITALÍA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 

PRAZO PRESCRICIONALCompulsando nitidamente os autos, verifico que 

houve resposta da Superintendência do Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso informando que o acusado não se encontra custodiado em 

unidade prisional deste Estado, pois não encontraram registros dele, 

desde já DETERMINO a citação por edital do acusado nos termos do art. 

361 do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser 

certificado nos autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça 

em juízo ou não constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

DETERMINO, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Cumpra-se.Às Providências.Após, encaminhem-se os autos ao 

arquivo provisório com baixa nos relatórios estatísticos (art. 1.349 CNGC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65247 Nr: 1288-44.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THARLEZ FERRAZ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THARLEZ FERRAZ PEDROSO, Cpf: 

96847808268, Filiação: Rosli Ferraz Pedroso, data de nascimento: 

28/10/1987, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, convivente, serviços 

gerais, Telefone 69-9266-61-56. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O ACUSADO DE QUE POSSUI O PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento nos artigos 386, VII do Código de Processo Penal, julgo 

improcedente a denuncia para absolver Tharles Ferraz Pedroso do delito 

de tráfico de drogas que lhe fora imputado.Sem custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, dada a absolvição do 

acusado.Cientifique-se o Parquet e a Defensoria Pública.Transitada em 

julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 

arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 111006 Nr: 484-37.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Alves Valim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Vistos, etc.

Considerando o petitório da i. Defesa acostada aos autos pugnando pela 

redesignação da audiência de instrução que seria realizada em 

23/10/2018, tendo em vista a realização do matrimônio do acusado também 

marcado para a mesma data, conforme se depreende da análise da 

certidão emitida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral de Pontes e 

Lacerda/MT (fls. 133), REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02/04/2019 às 14h45min.

Intimem-se o réu, vítima, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114435 Nr: 1728-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Rossello Frasosi - OAB:/MT/6222

 Vistos ,etc.

Considerando que a defesa manifestou o desejo pela apresentação das 

razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 

4º do art. 600 do Código de Processo Penal, conforme petição de 

interposição de recurso à pág. 872, bem como o recurso já foi recebido no 

dia 16/08/2018 (pág. 888), REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Por fim, DETERMINO a expedição da guia de execução provisória do 

condenado, a fim de seja encaminhada com as devidas cópias que 

instruem ao juízo da 2ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, em 

cumprimento ao ofício n° 5534/2018/WF, em o juiz de direito Dr. Geraldo F. 

Fidelis Neto solicita a remessa da guia provisória.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162603 Nr: 1614-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo de Almeida, Renaldo dos Santos 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

e:a)CONDENO ROSALVO DE ALMEIDA, vulgo “GALEGO”, brasileiro, 

nascido em 05/11/1991, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Tereza 

Alves de Almeida, como incurso nas sanções previstas o art. 157, § 3º, 

última parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com aplicação das 

disposições da Lei 8.072/90.b)CONDENO RENALDO SANTOS MONTEIRO, 

vulgo “CARIJÓ”, brasileiro, nascido em 09/11/1971, natural de Prado/BA, 

filho de Odilio Martins Monteiro e Júlia Martins dos Santos, como incurso 

nas sanções previstas o art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II, ambos 

do Código Penal, com aplicação das disposições da Lei 8.072/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167403 Nr: 3816-41.2018.811.0013
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6700

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para fixação das condições do 

cumprimento da pena (regime semiaberto) para o dia 30/07/2018, ás 

13h:00.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134400 Nr: 1156-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Martins de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILDO MARTINS DE JESUS, Cpf: 

97991260100, Rg: 88440, Filiação: Maria Martins da Silva e Rubens Bispo 

de Jesus, data de nascimento: 03/06/1979, brasileiro(a), natural de Pontes 

e Lacerda-MT, convivente, tratorista, Telefone (65) 9629-1023. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Rosildo Martins 

de Jesus, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, do 

Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal).

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foi 

denunciado ROSILDO MARTINS DE JESUS, pela prática, em tese, do delito 

previsto no art. 180, caput, do Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 

21.09.2017 (fl. 63) e o acusado não foi localizado para citação pessoal, 

conforme certidão (fl. 79).Instado a se manifestar, o Ministério Público 

alegou que não encontrou endereço diverso do que consta nos autos 

para localização do acusado, devido a isto, requereu que se realizasse 

citação editalícia do acusado e, restando infrutífera, pugnou pela 

suspensão do processo e do prazo prescricional, encaminhando-se os 

autos ao arquivo provisório, além de decretar a prisão de Rosildo Martins 

de Jesus, pois responde pela prática de crime grave, mas, antes, que seja 

oficiada a Superintendência do Sistema Prisional a fim de obter 

informações se o acusado se encontra segregado em alguma unidade 

prisional deste Estado.É o necessário. Fundamento e decido.I. DA 

CITAÇÃO EDITALÍA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO 

PRESCRICIONALCompulsando os autos, verifica-se que a 

Superintendência do Sistema Prisional informouo que o acusado não está 

recolhido emunidade prisional deste Estado. Desta feita, DETERMINO a 

citação por edital do acusado, nos termos do art. 361 do CPP.Decorrido o 

prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos autos, caso o 

réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou não constitua 

advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de julho de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155102 Nr: 10432-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Trata-se processo executivo de pena do reeducando SEBASTIÃO 

MIRANDA DA SILVA, cujo atual regime de cumprimento de pena é o regime 

fechado.

Às fls. 68/69 foi acostado ofício determinando a transferência do 

reeducando para a Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O Ministério Público (Ref. 50) pugnou pela transferência do PEP para a 

comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

De proêmio informo que consultando o relatório emitido pelo CDP no mês 

de outubro de 2018, percebe-se que o reeducando foi recambiado para a 

comarca de Pontes e Lacerda/MT, conforme decisão desse magistrado, 

por questões administrativas.

Assim, é necessário que o processo executivo de pena do reeducando 

SEBASTIÃO MIRANDA DA SILVA, permaneça neste Juízo, razão pela qual 

indefiro o petitório do Ministério Público.

Ante o exposto, proceda-se a emissão de cálculo de pena atualizado, via 

sistema MGP e DÊ-SE vista ao Ministério Público e a Defesa.

Após, volvam-me conclusos os autos para análise e posterior 

homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 CÓDIGO: 110590

AUTOS Nº: 294-74.2016.811.0013

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JOSÉ DIAS LOPES

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, em que foi pronunciado o 

réu José Dias Lopes como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do 

Código Penal (homicídio qualificado praticado por motivo fútil e mediante 

recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Em decorrência, hoje o réu José Dias Lopes foi submetido a julgamento 

popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos 

apresentados para votação, reconheceu a materialidade e autoria do 

crime imputado ao réu;

Considerando que o Conselho de Sentença, em resposta ao terceiro 

quesito (art. 483, §2º, do CPP), absolveu o réu, ficando prejudicados os 

demais quesitos;

Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, absolvo José 

Dias Lopes, qualificado nos autos, e com fundamento no art. 492, II, ‘a’, do 

Código de Processo Penal, determino que se ponha em liberdade o 

acusado, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas. Após o trânsito em julgado dessa decisão, comuniquem-se o 

Distribuidor e os institutos de identificação estadual e federal para as 

providências de praxe, e venham os autos conclusos para destinação do 

armamento apreendido.

Publicada a sentença no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aos 18 de outubro de 2018, às 

19h50min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119135 Nr: 3240-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11.269/MT, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 3- NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVOConsiderando a manifestação da 

Defensoria Pública e a inércia dos advogados anteriormente nomeados e 

também do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, desconstituo as 

nomeações anteriores e, com objetivo de salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 

298 da CNGC-TJMT nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, 

OAB/MT nº 11.269, para a defesa do réu PEDRO MARTIMIANO 

TOMICHÁ.Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme 

o trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT (art. 303 da CNGC-TJMT).A Secretaria deverá incluir esta 

nomeação no relatório semestral a que alude o art. 306 da 

CNGC-TJMT.Intime-se,excepcionalmente por telefone, o advogado dativo 

nomeado para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na 

nomeação no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a 

intimação.Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação 

no DJe, pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar 

RAZÕES DE APELAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da manifestação 

de interesse no encargo.Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim 

Luiz Berger Goulart Netto – OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios 

referentes à fase recursal, no montante de 08 (oito) URH, equivalente a R$ 

7.172,06, em observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da 

OAB/MT 2018. Majorei os honorários advocatícios em razão da 

complexidade da causa.Com a juntada das razões de recurso, desde já 

determino a expedição de certidão de crédito para fins de cobrança

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 4146-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Cardoso Mansano Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para dia 02 de julho de 2019, às 14h30min.

Intimem-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, DETERMINO o desentranhamento do ofício de fl. 243, para que 

seja juntado aos autos desmembrados em relação ao corréu David, 

devendo certificar nos autos quanto ao desentranhamento do ofício, 

constando na certidão a informação do conteúdo do ofício desentranhado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se processo de execução penal do reeducando EDMAR RICARDO 

HOINASKY, cujo regime atual de cumprimento de reprimenda é o fechado.

Em 02/10/2018 foi declarada a remição de dias trabalhados e em seguida 

elaborado novo cálculo de pena (fls. 154).

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela homologação do 

cálculo de pena.

Às fls. 160/161, acostou aos autos manifestação da i. Defesa 

discordando do cálculo de pena apresentado às fls. 154, de 02/10/2018.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a i. Defesa, que por 

ocasião de sua manifestação alega que mesmo sendo remidos 75 dias (28 

+ 47 dias) da pena do reeducando, a data para concessão do benefício de 

progressão de regime ao invés de retroceder, avançou.

Analisando os cálculos de penas mencionados pela defesa, percebo que 

na realização do cálculo de pena de fls. 154, foi marcado indevidamente o 

campo “considerar detrações para a redução da pena imposta”, o que, por 

conseguinte fez com esse tempo fosse acrescido, gerando uma data 

errônea para a progressão de regime do reeducando.

Assim, determino que seja realizado novo cálculo de pena, no qual NÃO 

DEVERÁ ser marcado o campo acima mencionado.

Foi realizado o cálculo de pena anexo, segundo o qual o recuperando 

alcançará o requisito objetivo para progressão de regime no dia 

20/11/2018.

Então, determino vista ao Ministério Público e à Defesa Técnica PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O 

SEMIABERTO.

Oficie-se o Centro de Detenção Provisória para que emita o atestado de 

conduta carcerária do reeducando.

Volvam-me os autos conclusos para análise e homologação do cálculo.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105458 Nr: 4338-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Freitas Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 1536-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROQUE AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para ciência da seguintes 

decisão: "... ANTE TODO O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos 

consta, indefiro a medida liminar e indefiro a ordem de habeas corpus 

impetrada em favor de Roque Ambrósio e julgo extinto o presente, uma 

vez que ilegítima a autoridade apontada como coatora. (...)"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JOSEFA MAGALHAES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDNO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DURCE AUGUSTA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JOSEFA MAGALHAES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovida e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDNO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovida e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON GONCALO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE SOLDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h20min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77021 Nr: 1961-58.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Amorim , Juliana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Eustáquio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 DEFIRO o pedido do patrono e, por consequência, REDESIGNO o presente 

ato para inquirição da testemunha do requerido, qual seja Sr. Carlindo José 

de Araújo, para o dia 22/01/2018, às 15h30min (MT). Ainda, constata-se 

que neste ato o advogado do requerido informou que peticionou (via PEA) 

a justificativa da ausência da testemunha supramencionada, juntando, 

para tanto, o atestado médico do mesmo. Por fim, PROCEDA-SE A 

SECRETARIA a juntada da referida petição. Saem os presentes intimados, 

bem como o advogado compromissado em trazer a testemunha 

independentemente de intimação. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 1535-80.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA LOPES DOS SANTOS, Dionézio Lopes dos 

Santos, Maria Lopes Galvão Mata, Ademar Lopes dos Santos, Nivaldo 

Lopes dos Santos, Carlos Lopes dos Santos, Reinaldo Lopes dos Santos, 

Alvair Lopes Pereira, Aguimar Lopes dos Santos da Silva, Ângela Lopes 

dos Santos, Cristhiane Lopes dos Santos, Ader Luiz Farias Cardoso dos 

Santos, Clarisse Farias Cardoso dos Santos, ELFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Januário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, Wesley Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71867

DECISÃO

VISTO,

I - DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE 

SEMOVENTES

Trata-se de ação de inventário intentada por PALMIRA LOPES DOS 

SANTOS E OUTROS.

 Conforme se extrai dos autos, a inventariante pugnou, liminarmente, pela 

expedição de alvará judicial para a venda de 56% (cinquenta e seis por 

cento) do rebanho.

 O pedido foi analisado, restando consignado que a parte comprovou o 
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fumus boni iuris e o periculum in mora.

 Entretanto, para que fosse possível o deferimento da expedição de alvará 

constou ser necessária a avaliação prévia dos semoventes, diante do 

interesse de menor na causa.

Assim, à fl. 157 foi realizada a avaliação de 34 (trinta e quatro) 

semoventes, na forma da petição de fl. 149/151, os quais equivalem a 

quantia de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais).

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável a expedição de 

alvará judicial para a venda de 34 (trinta e quatro) semoventes, 

assegurando os direitos do herdeiro Eder Luiz Farias Cardoso dos Santos, 

de modo que sua cota-parte seja depositada em conta poupança, cuja 

movimentação dependa de autorização judicial (fl. 158).

Pois bem.

Considerando a documentação apresentada, que demonstra a 

procedência do pedido, bem como o parecer favorável do Ministério 

Público, DEFIRO o pretendido ALVARÁ, autorizando a inventariante, 

Palmira Lopes dos Santos a proceder a venda de 34 (trinta e quatro) 

rezes, mediante prestação de contas e comprovante de depósito do 

quinhão do herdeiro menor nos autos.

 Assim, expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cientifique-se.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 22 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29686 Nr: 491-02.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Matias Carneiro Filho, Antonia do Carmo Pereira 

Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Victor Hugo Senhorini de Aquino - 

OAB:12546/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca do 

retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69076 Nr: 1713-63.2015.811.0014

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelfe Vessoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nogueira Luna, Wilson Daltrozo, 

Domitilia Santa Basso Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

José Ivan Guimarães Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Oliveira dos Reis - 

OAB:35.201, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, Luiz Alberto 

Froner da Silveira - OAB:26066/RS, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:5454, Neuri Clóvis stolte - OAB:33.317/RS

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma retro determinada.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19639 Nr: 1837-95.2005.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelfe Vessoni, Vera Lúcia Vessoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Daltrozo, Domitilia Santa Basso Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:/MT 12009, José Ivan 

Guimarães Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Luiz Alberto Froner da Silveira - OAB:26066/RS

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GELFE VESSONI e 

VERA LÚCIA VESSONI em face da decisão retro prolatada, requerendo, 

assim, sua modificação (fls. 1.812/1.814)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 1.824).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que os embargantes não contestam eventuais omissões, contradições ou 

obscuridades, mas sim a conclusão do juízo, embora sabedor que o 

magistrado é o condutor do processo e dirime as questões postas à 

apreciação à luz da legislação em regência.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000176-10.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 

14h30min, bem como intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 

23 de outubro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24972 Nr: 274-61.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Shandro Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arine Beatrice Meira Vilela e Silva, Espólio de 

Aristino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Hitler Pullig Filho - OAB:11529

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 
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determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade intimar o Exequente para manifestação, requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1770-63.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Autos nº 1770-63.2011.811.0033

Cód. 31015

Vistos em correição.

Visando uma forma mais célere para a resolução dos conflitos, como 

também visando a pacificação social determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, consoante disposto 

nos §§ 2º e 3º do artigo 3º e 334, ambos do Código de Processo Civil, 

para designação de sessão de conciliação/mediação.

Restando infrutífera a sessão de conciliação, intime-se o senhor oficial de 

justiça para esclarecer o ponto solicitado pelo exequente à fl. 51, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com os esclarecimentos juntados aos autos, manifeste-se a parte autora 

no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, devendo, na oportunidade, aportar 

aos autos planilha atualizada de seu crédito.

 Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7496 Nr: 1615-41.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORBEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que decorreu mais de um ano da suspensão do feito, 

prossiga a parte exequente com o feito, requerendo o que entender 

necessário à satisfação de seu crédito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23279 Nr: 516-26.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 PROCESSO: 516-26.2009.811.0033

CÓDIGO: 23279

REQUERENTE: VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR

REQUERIDO: ADEMIR DA SILVA E WENDER LEMES DA SILVA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

abandono.

Decorrido eventual prazo, certifiquem-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64112 Nr: 1201-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1201-86.2016.811.0033

CÓDIGO: 64112

REQUERENTE: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA.

REQUERIDO: ABATEDOURO TRÊS IRMÃOS LTDA.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

abandono.

Decorrido eventual prazo, certifiquem-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 2435-50.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA 

RIOCLARENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:MATSIAPE1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2435-50.2009.811.0033

Cód. 25190

Vistos em correição.

Considerando a carta de intimação de f. 63 e a certidão de decurso de 

prazo de fl. 65, substituo a leiloeira nomeada às fls. 49/50, pelos leiloeiros 

Luiz Balbino da Silva (FAMATO nº 066/2013), Cirlei Freitas Balbino da Silva 

(JUCEMAT 022), e Joabe Balbino da Silva (JUCEMAT 29 e FAMATO 

067/2013), os quais deverão ser intimados da nomeação e das condições 

das praças, inclusive os deveres contidos no art. 884 do Novo Código de 

Processo Civil, bem como para que disponibilizem as datas para a 

realização da primeira e segunda praça.

No mais, cumpram-se integralmente as determinações de fls. 49/50.

Às providências.

São José do Rio Claro – MT, 17 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 1432-45.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO KENGO SAITO, ROSA MARIA OGWA 

SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMEZO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUVALDO LOPES FERREIRA - 

OAB:14.196-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72084 Nr: 2218-26.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Considerando o teor da Portaria n.º 678/2017-PRES, que define o dia 

01/11/2018 como ponto facultativo (Lei Federal n.º 5.010/1966), redesigno 

a audiência marcada neste feito para o dia 21/02/2019, às 15:00 horas.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1899-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLARICE FATIMA 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...) .Pois bem.A parte autora atribuiu como valor da 

causa o importe de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), que seria o 

montante lucrado com a exploração de bovinos. Todavia o valor deve 

corresponder à avaliação da área que visa a reintegração.Em consulta à 

inclusa Planilha Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato 

Grosso vigente no ano de 2008 (data da propositura da demanda) 

[http://sistemafamato.org.br/portal/famato/valor_terra.php), observa-se 

que o valor mínimo por hectare de terra nua no Município de Nova Maringá 

– MT correspondia a R$ 552,50, tabela em anexo.O valor da causa, 

portanto, deve ser corrigido para corresponder ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o qual, na 

espécie, corresponde ao importe de R$ 152.490,00 [276 ha x R$ 552,50 - 

VTN/ha Mínimo], consoante área descrita na matrícula do imóvel.Logo, 

determino a correção do valor da causa nos moldes ora delineados. 

Certifique-se.Assim, intime-se a parte autora para promover a 

complementação das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.Recolhidas as custas, ou decorrido o prazo 

assinalado, certifique-se.Após, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63330 Nr: 789-58.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto.

Considerando o teor da certidão de fl. 57, dou por tempestiva a resposta à 

acusação apresentada às fls. 58/62 pelo acusado.

Devidamente citado, o acusado ofereceu resposta à acusação 

reservando-se ao direito de apresentar suas teses defensivas por 

ocasião das alegações finais, arrolando, ao final, uma testemunha de 

defesa, além daquelas indicadas pelo Ministério Público Estadual.

Inexiste, nos autos, elemento algum que remeta, por enquanto, à 

modificação do entendimento esposado do recebimento da denúncia, sem 

causas ao menos alegadas que ventilem a possibilidade de absolvição 

sumária do acusado, não havendo causa manifesta de excludente da 

ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, e nem de sua 

inimputabilidade. O fato narrado pode constituir crime, sem evidências 

cabais de que não seria como ainda não observada a extinção da 

punibilidade do agente.

 Portanto, confirmo o recebimento da denúncia e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 16:15 horas.

Procedam-se as intimações e requisições devidas em tempo, devendo ser 

intimadas as partes, o defensor do acusado, as testemunhas arroladas 

pelas partes e adotadas as demais medidas para a regular consecução do 

ato. Se necessário, expeça-se carta precatória com prazo de 30 dias.

Determino seja renumero o feito a partir da fl. 89.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 1227-21.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GALIANO CARDOSO, PAULINHO 

GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls. 76.

Assim, expeça-se o necessário visando a citação do executado Altair 

Galiano Cardoso, endereços obtidos via consulta BACENJUD, fls. 74.

Sem prejuízo, não sendo vedada a mediação como um dos mecanismos 

ágeis a contribuir para a célere resolução da lide, e consequentemente a 

fomentar a pacificação social dos conflitos, calha implementá-la, a 

possibilitar aos contendores formalizar acordo que melhor atenda desde 

logo seus interesses, que realmente é o que importa.

Assim sendo, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a respectiva 

Secretaria designar Sessão de Conciliação/Mediação e convidar as 

partes, (parte autora e executado já citado) e os procuradores 

respectivos, se houver.

Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos. Após a sessão, conclusos para ulterior 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP, SDPP, SDP, MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 244, intimo a parte autora para 

que no prazo legal proceda ao pagamento da diligência COMPLEMENTAR 

do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 69796 Nr: 1014-44.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPODS, MSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO 

- OAB:23690/O

 Visto.

JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE GUARDA 

COMPARTILHADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS da infante Miguel 

Silva Oliveira, em face de THAIS REGINA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

A decisão acostada à fl. 34/35 indeferiu a pretensão liminar, remetendo o 

feito ao CEJUSC para tentativa de conciliação entre as partes.

Às fl. 41 manifestou-se a parte autora para informar o desinteresse no 

prosseguimento do feito, requerendo, por consequência, a extinção da 

presente ação, inexistindo controvérsias sob a extinção e arquivamento 

do feito por parte da requerida, conforme manifestação de fl. 43.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A desistência da causa é sempre possível, e, uma vez manifestado o 

desinteresse da parte autora no prosseguimento da ação, medida 

impositiva se torna a extinção do feito e o consequente arquivamento dos 

autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência formulada à fl. 41. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, a teor 

do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos no Provimento n.º 09/2007-CGJ, arbitro honorários à ilustre 

advogada nomeada pela decisão de fl. 40, Dra. Lucivane Minusculi Basso, 

a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), tomando como base a tabela da OAB/MT.

Registre-se. Intimem-se.

 Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22396 Nr: 2264-30.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo executado, vez que inexiste 

oposição por parte da exequente, f. 129.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 2179-34.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FEITOSA NETO - 

OAB:22.482/GO, EDUARDO PERES DA SILVA - OAB:9.447/GO, HIAGO 

FONTINELES AGUIAR - OAB:45342, JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA - 

OAB:23.814/GO

 Visto,

RECEBO o recurso de apelação interposto às fl. 397, nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (artigo 597, CPP).

Vista as partes para arrazoar, no prazo de 08 (oito) dias, iniciando-se pelo 

apelante. Se forem dois ou mais os apelantes ou apelados, o prazo será 

comum (CPP, art. 600, §3º).

Observadas as formalidades legais, inclusive, certificada a regularidade 

das intimações da sentença e tempestividade do recurso, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Considerando o teor da Portaria n.º 678/2017-PRES, que define o dia 

01/11/2018 como ponto facultativo (Lei Federal n.º 5.010/1966), redesigno 

a audiência marcada neste feito para o dia 21/02/2019, às 14:30 horas.

Intimem-se e requisitem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 1892-42.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO URBANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo executado, vez que inexiste 

oposição por parte da exequente, f. 211.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

4. Atente-se a Secretaria para o fato de que a Executada renunciou à 

intimação desta decisão que homologou o cálculo por ela apresentado, 

conforme f. 207.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65353 Nr: 1839-22.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE ALCANTARA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDE ALCANTARA FRANÇA, Cpf: 

00655091106, Rg: 1700097-1, Filiação: Ezequiel de Barcelos França e 

Eudicéia Machado Alcantara França, data de nascimento: 29/01/1987, 

brasileiro(a), natural de São Jose Dorio Claro-MT, convivente, do lar. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): R$ 762,57 (setecentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e sete centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

 São José do Rio Claro, 19 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 2240-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO MEDEIROS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Processo nº: 2240-50.2018.811.0033 – Código 81621

Tipo de Ação: Penal / Procedimento Especial

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Romário Medeiros de Assis

Adv. (a/s): Anderson de Souza e Outros [procuração fl. 70]

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos em correição.

1. HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva de Mateus Rosa Lima, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento em continuação para o 

dia 14 (quatorze) de novembro de 2018, às 13h30min, com a finalidade de 

inquirir as testemunhas de acusação (i) Isaias Inácio Rodrigues e (ii) 

Anderson Ferreira Rocha e de defesa (iii) Carlos Alberto de Oliveira e (iv) 

Reginaldo Lima, arrolados à fl. 69, e realizar o interrogatório do acusado.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a/s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação, a saber (i) Isaias Inácio Rodrigues [endereço fl. 21], (ii) 

Anderson Ferreira Rocha [endereço fls. 24], (iii) Carlos Alberto de Oliveira 

[endereço fl. 69] e (iv) Reginaldo Lima [contato de fl. 78].

b) .INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu [procuração de fls. 

70].

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

São José do Rio Claro, 22 de outubro de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 1609-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA RIO CLARO LTDA - ME, JOÃO 

VIEIRA DE BARROS, OSMARINA DE MELO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79025 Nr: 1081-72.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Nova Mutum/MT, na Terceira Vara, no dia 

18/02/2019 às 13:30 horas.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 83/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando o Ato de nomeação nº. 937/2018 - DRH, assinado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na 

data de 18/10/2018, di sponibilizado no DJE sob o numero 10363/2018 em 

22/10/2018;

 RESOLVE:

NOMEAR MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK, matrícula n. 28986 

portador do RG 24392707 SSP/MT e CPF n. 047.201.041-77, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, PDA CNE - VII, na (a) 

Primeira Vara da comarca de Vila Rica, a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica, 23 de outubro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 82/2018-CNPar

O Doutor C arlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO, portador do 

RG Nº. 3245574-7 SSP/MT e CPF n. 951.882.822-91, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete II do (a) Segunda Secretaria 

da comarca de Vila Rica, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 23 de outubro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52312 Nr: 189-86.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela Defesa 

Técnica do sentenciado às fls. 102, com fundamento no artigo 593, inciso 

I, do Código de Processo Penal, vez que presentes todos os requisitos de 

admissibilidade.

Intimem-se apelante e apelado para apresentação de suas razões no 

prazo legal, nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Após, encaminhem os autos ao E.TJMT.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41707 Nr: 1336-89.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Considerando a devolução da Carta Precatória expedida à Comarca de 

São Félix do Xingu/PA (fls. 134/136), para a oitiva da vítima, a qual resultou 

em diligência negativa, conforme certidão de fls. 135, abra-se vista ao 

Ministério Público Estadual para que manifeste-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 830-16.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Vistos.

Tendo em vista a juntada da missiva onde consta a oitiva da vítima 

Albertina Horner de Almeida (fls. 156/157).

Declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram produzidas 

todas as provas requeridas pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63431 Nr: 3084-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL PACHECO DE LIMA, MAYRA LEANDRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44328 Nr: 1267-23.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIO KUHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VÂNIO KUHNEN, Cpf: 48771554149, Rg: 

73286271, Filiação: Augustinho Kuhnen e Delise Gresele Kuhnen, data de 

nascimento: 12/03/1970, brasileiro(a), natural de N. Concórdia-PR, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NO DIA 11 

DE JUNHO DE 2013, NA RESIDÊNCIA SITUADA NA AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, Nº 104, SETOR SUL, VILA RICA-MT, O DENUNCIADO VANIO 

KUHNEN, COM ANIMUS DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO E MEDIANTE 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TENTOU SUBTRAIR, PARA SI, COISA 

ALHEIA MÓVEL, PERTENCENTE A TATIANA SILVA LUCINO, CONSISTENTE 

NOS OBJETOS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA, SÓ NÃO 

CONSUMANDO O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA 

VONTADE, EIS QUE A VÍTIMA ENOCNTRAVA-SE NA CASA E EM RAZÃO 

DA EFETIVA INTERVENÇÃO DA POLICIA MILITAR, INCURSANDO NA 

PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 155 §4º, INCISO I C/C ART. 14, 

INCISO II C/C ART. 329, CAPUT, C/C ART. 129, CAPUT, E ARTIGO 163, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. A 

DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 25 DE JUNHO DE 2013.

Despacho: Vistos.Considerando a não localização do (a) acusado (a), 

determino a expedição de oficio a SEJUDH solicitando que informe se o (a) 

réu (ré) está preso (a) em alguma unidade prisional deste Estado.Caso 

seja informado em qual estabelecimento prisional o (a) réu (ré) se 

encontra, desde já fica determinada sua citação por carta precatória, nos 

termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) não esteja preso (a), 

determino sua citação por edital, nos termos do CPP, artigo 361.Nessa 

hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 22 de outubro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 3448 Nr: 92-32.1996.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Olinda Dias Cruz Prado, ESPOLIO DE 

TEODOLINO VIANA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos ao advogado da parte autora para que promova 

sua imediata devolução, sob pena de busca e apreensão, alé, das 

sanções penais e administrativas pertinentes ao caso, em razão da carga 

por tempo excessivo. ATO ORDINATÓRIO EM REITERAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38267 Nr: 584-57.2015.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Francisco Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT, LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - OAB:18679/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.02.2019 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1311 Nr: 273-57.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora e Consórcio s/c Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7333 Nr: 842-82.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo a proceder com a imediata devolução do presente 

processos, em carga por tempo excessivo, sob as penas da Lei e 

sanções administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 194-87.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deucélia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que reapreente o Documento 

pendente de Juntada: Petição do Autor protocolado em: 17/10/2018 às 

14:45:01 pelo PEA sob nº 58548, em razão de falha no momento da 

geração de sua juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 194-87.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deucélia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

desarquivamento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53877 Nr: 328-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLD, KANDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Depreque-se, à Comarca de Várzea Grande/MT, a realização de 

audiência para oitiva da requerida, nos termos do artigo 161, § 4º, e 166, § 

1º, do ECA.

 No mais, designo audiência para a oitiva dos requerentes para o dia 13 de 

novembro de 2018 às 14h00min, nos termos do artigo 166, § 1º, do ECA.

Às providências. Cumpra-se.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11009 Nr: 19-06.2009.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildásio Viana Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código: 11009

DESPACHO.

Vistos em correição

Considerando que a entrevista fora realizada pela equipe técnica deste r. 

Juízo a qual possui fé pública, não há qualquer irregularidade no ato, 

acolho a manifestação Ministerial de fl. 225 e INDEFIRO o 

desentranhamento dos documentos requeridos.

No dê-se vistas dos autos a defesa para apresentação de alegações 

finais.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 1491-42.2009.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código: 12733

DECISÃO.

Vistos em correição.

I - Considerando que a sentença proferida às fls. 109/112 foi alterada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declarando extinta 

a punibilidade de Marcos Antônio Ramos, da imputação de infringência ao 

disposto nos artigos 180, caput, do Código Penal e artigo 184 §2º, do 

Código Penal, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 

109, inciso V; 110 §1º, todos do Código Penal, e, mantendo a condenação 

com relação ao crime capitulado no artigo 16, caput da Lei 10.826/2003, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 599 de 904



de ofício modificou o regime inicial de cumprimento de pena para o regime 

aberto, com fulcro no artigo 33, §2°. “c”, do Código Penal, substituindo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem 

definidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme acordão da Apelação 

acostado às fls. 174/183, DETERMINO as seguintes providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para o réu MARCOS 

ANTÔNIO RAMOS, observando os termos do referido acórdão;

B) Proceda-se com novo cálculo de pena atualizado;

C) Seja lançado o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

providencie-se o registro dos antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) Calculem-se as custas processuais e a multa, se houver e intime-se o 

réu para efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de remessa 

de cópia da denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, da conta, sua 

intimação e não pagamento ao Procurador da Fazenda Estadual para a 

inscrição na dívida ativa e a consequente execução.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Ciência ao MPE e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31551 Nr: 1563-24.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANE DE FRANÇA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da autora do fato, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 

109, V ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 09 

de outubro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30844 Nr: 783-84.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, Washington 

Fidêncio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento das diligências do oficial de justiça visando o 

cumprimento dos mandados de intimação para a solenidade aprazada, por 

meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial 

de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37934 Nr: 478-95.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA MAGALHÃES, AMAZON 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 

- OAB:9866

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Nivaldo Pereira Magalhães e Amazon Brasil Indústria e 

Comércio de Madeiras LTDA-ME, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 

109, VI ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Alto Garças/MT, 11 de 

outubro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz De Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 808-86.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Marta Bezerra 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB 16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 60/62, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 871-43.2015.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chapfrios Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISLAINE MATIAS DIAS - 

OAB:23037/MS, SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:14574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 14h30 (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 1087-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:55730/RS, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, Luiz 

Armando Silva Maggioni - OAB:MT 12.370-A, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 15h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 2345-44.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pereira da Costa - ME, Belmiro Pereira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 Cód. 50933

Tendo em vista a certidão de fls.35, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36224 Nr: 110-75.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

13 de novembro de 2018, às 15h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22112 Nr: 924-63.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Luis Wagner, Wanderley Luis 

Wagner-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 62/63, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34951 Nr: 649-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto dos Santos Neto -ME, AUGUSTO DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 14h (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34853 Nr: 590-87.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão - ME, COSME 

ALMEIDA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 13h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34810 Nr: 568-29.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Fontes Parra Vano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES DA COSTA 

- OAB:161710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 13h(MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34603 Nr: 434-02.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Costa Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 12h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 56-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORIO JOSÉ DE SOUZA, José 

Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MORAIS MAIA - 

OAB:41536/GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 14h (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21896 Nr: 708-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Catiucia Lins de Almeida - 

OAB:10.126, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 142/145, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 06 de 

novembro de 2018, às 15h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34374 Nr: 333-62.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOARES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

78 e designação de ref. 81, serve a presente para fins de intimação do 

advogado da parte autora, para comparecimento na audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2018, às 16h (horário 

MT), na sala de audiências de conciliação e mediação do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33510 Nr: 1162-77.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genialdo Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 15h30 (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36256 Nr: 126-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISON ENEAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 13h (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36167 Nr: 78-70.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

06 de novembro de 2018, às 14h30min (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30559 Nr: 29-34.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos às fls. 86/90, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50678 Nr: 2266-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Buscariol de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19.053/MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

em face da contestação e documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36256 Nr: 126-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISON ENEAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 
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Leal - OAB:14398/MT

 Vistos etc.

Intime-se executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito alimentar, referente aos três últimos meses, devidamente 

atualizado, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a prisão 

civil, nos termos do artigo 528, § 3º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 AUTOS Nº 89-36.2015.811.0092 – Cód. 33973

Vistos etc.

Trata-se de acordo celebrado pelas partes do presente processo em 

audiência de conciliação.

 Ficou acordado que o requerido pagará a título de pensão alimentícia o 

valor correspondente a 31,52% do salário mínimo, diretamente em conta 

de titularidade da representante da requerente.

 Acordou-se, outrossim, que o direito de visitação poderá ser exercido 

livremente.

Ao final, as parte renunciaram ao direito de recorrer.

O representante do Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relato. Fundamento.

 Decido.

O acordo trazido aos autos aparentemente não apresenta qualquer 

contrariedade à lei, devendo ser registrado que foi formalizado por partes 

maiores e capazes, possui objeto lícito e pedido possível.

Deve-se observar, no presente caso, o princípio do “melhor interesse da 

criança”, consagrado pela Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, segundo o qual os interesses do menor sobrepõem-se aos de 

outras pessoas ou instituições.

 No caso em análise, ficou acordada a livre visitação por parte do genitor, 

bem como o pagamento de alimentos, em respeito ao binômio 

necessidade-possibilidade, razão pela qual a homologação do acordo 

colacionado aos autos é matéria que se impõe.

CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/!5, para homologar o acordo 

celebrado entre as partes.

 Custas sobrestadas, em razão da hipossuficiência das partes.

Deixo de condenar em honorários advocatícios.

 Publique-se. Registre-se.

 Considerando que as partes renunciaram ao direito de recorrer, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com as baixas e 

comunicações estilares.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45034 Nr: 2789-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOE FERREIRA BARBOSA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCOS MEDEIROS 

BARBOZA - OAB:207081/SP

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22233 Nr: 1045-91.2011.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luis Morais da Silva - 

OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO - OAB:31.694 SP, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Edson Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, 

Fabricio Rocha - OAB:206.338/SP

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

14 de novembro de 2018, às 16h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1892-20.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Helber Henrique 

Irgang, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Gilberto Jair Kohlrausch, 

Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 15h30min(MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45034 Nr: 2789-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOE FERREIRA BARBOSA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCOS MEDEIROS 

BARBOZA - OAB:207081/SP

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

14 de novembro de 2018, às 15h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43833 Nr: 2190-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA, Newton Santos 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 
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intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 14h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

14 de novembro de 2018, às 14h30 (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 12h15 (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43034 Nr: 1718-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 13h30MIN (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41169 Nr: 616-17.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI KOPP FOLLMANN ME, NOELI KOPP 

FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

14 de novembro de 2018, às 12h30min (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 1736-32.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ney Oliveira dos Santos ME, Carlos Ney 

Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar a parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 16h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 1735-47.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A P de Moraes Barros ME, Maria Alcione 

Paes de Morais Barros, RUBENS PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

13 de novembro de 2018, às 16h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50890 Nr: 2333-30.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Juizo Federal da Subseção 

Judiciaria de Rondonopolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR FERREIRA LUCIANO, Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:20985-MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42666 Nr: 1494-39.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:327.026/SP

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

39 e designação de ref. 43, serve a presente para fins de intimação do 

advogado da parte autora, para comparecimento na audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30 

(horário MT), na sala de Audiências de Conciliação e Mediação do Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45944 Nr: 139-57.2018.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdS, IVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 
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OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

27 e designação de ref. 31, serve a presente para fins de intimação do 

advogado da parte requerida, para comparecimento na audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 12h30 

(horário MT), na sala de Audiências de Conciliação e Mediação do Fórum 

local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Autos n° 42681

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado lavrado para apuração do crime 

previsto no Art. 331 do Código Penal em face de Iran Negrão Ferreira.

Às fls. 108, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão 

condicional do processo.

 Em audiência de instrução de fls. 180/181, foi oferecida nova 

oportunidade de transação penal, ocasião em que o denunciado aceitou 

as condições, sendo homologada, obrigando-se ao pagamento de 

prestação pecuniária no valor de R$2.000,00, a ser pago em 4 (quatro) 

parcelas mensais e iguais de R$500,00 cada em favor da Associação 

Pestalozzi.

O Ministério Público manifestou-se (fl.192), pela decretação da extinção da 

punibilidade em relação ao autor do fato em razão do pagamento integral 

da proposta de transação penal.

Eis o relato.

 Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor do fato cumpriu 

integralmente a condição da transação penal.

Isso porque, foram juntados 4 (quatro) comprovantes de depósitos no 

valor de R$ 500,00 cada uma as fls. 183-189.

 Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a ação, em 

decorrência do cumprimento das condições impostas, uma vez que restou 

comprovada nos autos.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do denunciado Iran 

Negrão Ferreira, em decorrência do integral cumprimento das condições, 

nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/1995.

Nestes casos, fica dispensada a intimação da autora do fato e de seu 

patrono, devendo proceder-se ao arquivamento imediato do feito, nos 

termos do Enunciado nº 105, do XXIV encontro do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Criminais.

Enunciado 105. É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das 

sentenças que extinguem sua punibilidade.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Notifique-se o Ministério Público

P.I

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 522-11.2008.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira da Silva, Claudemir Bezerra de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Jacob Santana 

Sabino - OAB:2.918/MT, Regina da Silva Monteiro - OAB:10.517/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação Penal, movida pelo Ministério Público Estadual em face 

dos acusados José Ferreira da Silva e Claudemir Bezerra de Souza, 

imputando-lhes as condutas penais tipificadas nos art. 121, § 2°, incisos II 

e IV na forma do art. 29 ambos do Código Penal.

Manifestou-se na fl.193 o Ministério Público pela designação de audiência 

de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas da acusação e 

defesa, bem como pelo envio de Carta Precatória à Comarca de Colider-MT 

para interrogatório do acusado Jose Ferreira, pugnando ainda pelo 

desmembramento do feito em relação ao acusado Claudemir Bezerra de 

Souza Jorge Fernandes da Silva, uma vez que, novamente, a tentativa de 

promover sua citação restou inexitosa.

É breve o relato.

Decido.

DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.

Da análise dos autos observa-se que houve oitiva da testemunha Nilson 

Carlos da Silva (fl.68) e que as demais testemunhas da acusação e 

defesa residem nesta Comarca, ademais houve o retorno da Carta 

Precatória da Comarca de Colíder-MT, sendo que restou positiva para o 

interrogatório do réu (fl. 211).

Assim, com a finalidade de dar prosseguimento ao feito, designo o dia 

25/10/2018 às 18:45 para oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público (fl.11) e pela defesa à fl.65/66, ressalto que já foi procedida a 

oitiva da testemunha Nilson.

Intime-se as testemunhas no endereço mencionado pela acusação e pela 

defesa, negativa a tentativa de intimação, abra-se vista dos autos às 

partes para localização de endereço.

Intime-se a Defesa.

DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO.

Prescreve o art. 80 do Código de Processo Penal que a separação dos 

processos será facultativa em razão de, entre outras hipóteses, motivo 

relevante. Senão vejamos:

“Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as 

infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 

diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não 

Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz 

reputar conveniente a separação.”

 Desse modo, considerando que todas as diligências realizadas para 

citação do acusado Claudemir Bezerra de Souza, restou infrutífera, a fim 

de não prejudicar o andamento processual com relação ao acusado José 

Ferreira da Silva que atendeu ao chamamento judicial, determino o 

DESMEMBRAMENTO do presente feito devendo este feito permanecer com 

relação ao acusado José Ferreira e formar outro processo para o 

acusado Claudemir Bezerra Souza.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52120 Nr: 720-33.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreira da Silva Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Juliana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Astor Pallamin Junior, Carmen Silvia Tanganelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a realização da audiência anterior, restou prejudicada, 

redesigno a audiência de conciliação que será realizada pela conciliadora 

credenciada a este Juízo para o dia 13 de Novembro de 2018, às 13:30, 

mantenho inalteradas as determinações contidas na decisão de 

recebimento da inicial.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 
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PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52120 Nr: 720-33.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreira da Silva Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Juliana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Astor Pallamin Junior, Carmen Silvia Tanganelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

proceder a intimação da parte requerente para recolhimento das custas e 

taxas processuais referentes à distribuição da carta precatória, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48417 Nr: 549-47.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 “Vistos. 1- Tendo em vista que o ato restou prejudicado pela ausência da 

vítima Luciano da Silva Leite, o qual foi intimado , bem como a ausência da 

testemunha Marcelino de Morais, embora devidamente intimado no balcão 

da Secretaria conforme certidão nos autos, REDESIGNO a solenidade para 

o dia 13 de dezembro ás 17h30min. 2- DERIDO a oitiva da testemunha 

Marcelino de Moraes mediante condução coercitiva Declaro encerrado a 

instrução 3- Intime-se a vítima Luciano da Silva Leite, para comparecer na 

audiência no endereço constantes no mandado não cumprido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48794 Nr: 15-69.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 “Vistos”. 1 – Compulsando os autos verifico que a vítima possui 02 (duas) 

medias protetivas deferidas em face do denunciado, assim certifique-se 

se as duas medidas são idênticas, em caso positivo, determino a cópia do 

presente termo, bem como da certidão aos autos de código 48721. 

Declaro encerrada a instrução. Vista dos autos às partes para alegações 

finais no prazo legal. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48434 Nr: 567-68.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 “Vistos”. 1 – tendo em vista a manifestação da vítima, revoga-se as 

medias protetivas deferidas nos autos de código: 48124. 2-. HOMOLOGO 

a desistência da oitiva da testemunha Clarice Carlos Garcia. Encerrada a 

instrução, abra-se vistas as partes para apresentação dos memorias 

finais escritos no prazo legal. Declaro encerrada a instrução. Vista dos 

autos às partes para alegações finais no prazo legal. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48433 Nr: 566-83.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos”. 1 – tendo em vista a manifestação da vítima, revoga-se as 

medias protetivas deferidas nos autos de código: 48095. 2- HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Miguel Pereira de Almeida, oficie-se o 

Juízo Deprecado para recolher a missiva. 3- declaro encerrada a 

instrução, abra-se vistas as partes para apresentação dos memorias 

finais escritos no prazo legal. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 380-94.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 “Vistos”. 1- Tendo em vista que o acusado devidamente intimado não 

compareceu decreto a REVELIA, nos termos do artigo 367 do CPP. 2- 

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Alta Floresta para a oitiva 

da vítima Terezinha de Jesus, em audiência a ser designada pelo Juízo 

Deprecado. 3 – aguarde-se o retorno do cumprimento da carta precatória, 

abra-se vistas as partes para apresentação dos memorias finais escritos 

no prazo legal. Declaro encerrada a instrução. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1565-31.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1565-31.2018.811.0084

Código: 56989

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos gravídicos c/c alimentos provisórios com 

pedido liminar proposta por Adriana Sousa Silva em face de Gabriel Kath, 

ambos qualificados nos autos.

DECIDO.

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, CPC), advertindo-se de que a benesse poderá ser revogada 

no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Cumpre anotar que os alimentos gravídicos vêm referendar a moderna 

concepção das relações parentais, a fim de reconhecer a obrigação 

alimentar antes mesmo do nascimento da criança.

Logo, infere-se que a Lei de Alimentos, a partir da tendência já apontada 

pela doutrina e jurisprudência, visa à proteção da pessoa humana e dos 

direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal.

 É sabido que a situação posta ao amparo da lei (Alimentos Gravídicos) 

por si só, já traz circunstâncias de difícil comprovação quando se está em 

sede de provimento liminar.

 Nessa quadra, quanto ao direito alegado, bem como, documentos 

apresentados, não se vislumbra indício suficiente de paternidade a 

justificar, nesse momento, o deferimento da tutela pleiteada.

Isso porque, como prova, a parte autora colacionou aos autos apenas 

exames laboratoriais comprovando a gravidez, bem como carteirinha de 

vacinação de gestante.

 Assim, tocante ao pedido de fixação de alimentos gravídicos, entendo 
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impossível sua fixação liminar, diante da inexistência de indícios mínimos 

acerca da paternidade, havendo a necessidade de dilação probatória e 

oitiva da parte contrária.

 Por essas razão INDEFIRO o pleito LIMINAR de fixação de alimentos 

gravídicos.

 Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 344 do CPC DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2018 ás 16h30min, 

que será realizada pela conciliadora credenciada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56916 Nr: 1516-87.2018.811.0084

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP, NdMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversut da Silva - 

OAB:19382/MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:OAB/MT 

13.142

 Vistos. Tendo em vista que as conselheiras não fizeram a busca de 

família extensa da menor, diante disso determino que realizem as buscas 

de família extensa da menor, saindo intimados desde já para apresentarem 

no prazo de 15 dias. Defiro o requerimento do advogado da requerida 

Natalia, intime-se no endereço informado, em relação ao oficial Ismael, 

intime-se no balcão da Secretaria. Tendo em vista tudo quanto colhido na 

presente audiência, mantenho o acolhimento da menor Isadora Vilar Pinto 

em razão da necessidade de maiores estudos para esclarecimento da real 

condição dos familiares e do suposto abuso praticado, bem como pelos 

relatórios acostados aos autos, tudo com fundamento do principio da 

proteção integral e do melhor interesse da criança insculpidos no ECA. 

Assim, determino a realização de estudos pelos menos 03 com a menor, 

bem como na residência da senhora Natalia, na residência do senhor 

Emanoel e na residência do avô materno e paterno. Designo audiência de 

justificação para o dia 21 de novembro de 2018 ás 10h00min.Delcaro 

encerrada a audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46588 Nr: 254-44.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liserio Delmar Beschorner Uhry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O, Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 “Vistos”. 1 – tendo em vista que a vitima manifestou receio de depor na 

frente do denunciado e, considerando que esta Comarca não dispõe de 

aparatos técnicos para inquirição por videoconferência, nos termos do 

artigo 217 do CPP, a oitiva da mesma foi realizada sem a presença do 

denunciado, no entanto na presença de sua advogada. 2- Aguarde-se o 

prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento e retorno da carta precatória. 

3- Declaro encerrada a instrução, abra-se vistas as partes para 

apresentação dos memorias finais escritos no prazo legal. Vista dos autos 

às partes para alegações finais no prazo legal. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36700 Nr: 956-29.2010.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Nunes Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 “Vistos”. 1 – Tendo em vista o pedido retro faz conclusos os autos para 

deliberação. Declaro encerrada a instrução. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50854 Nr: 1222-06.2016.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazar Candido Barros Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Levino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY RODRIGUES 

ARANTES - OAB:13616

 “Vistos. Quanto ao pedido do advogado da parte requerente, POSTERGO 

o pedido quanto à reanalise da liminar, mantendo-a até a decisão final, a 

fim de evitar tumulto processual. Dou por encerrada à instrução 

processual. Abra-se prazo para as partes apresentarem memorias 

escritos na conformidade com artigo 364, § 2º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 798-61.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makis Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Processo nº: 798-61.2016.811.0084.

Código: 50229.

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 58, informando que o advogado 

dativo devidamente intimado deixou transcorrer o prazo legal sem 

manifestação. Assim, REVOGO o ato de nomeação para o encargo.

Tendo em vista que o Dr. Dionir Adriano Contreira – OAB/MT 22337/O 

representou o acusado na audiência de instrução ás fls. 41/43, arbitro 

honorários advocatícios em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT, devendo a Secretaria da Vara expedir a respectiva certidão.

Diante a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca de Apiacás-MT, 

nomeio a Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi – OAB/MT 4931, 

advogada militante nesta urbe, como advogada dativa do denunciado, para 

apresentar alegações finais. Devendo a Secretaria do Juízo providenciar 

as comunicações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 22 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103020 Nr: 2789-45.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, diante do declínio da competência pela Justiça Federal, pois 

aparentemente decorrente de acidente de trabalho DETERMINO a intimação 
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das partes para que esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, se ratificam 

as manifestações outrora juntadas ao processo , bem como se desejam a 

produção de alguma prova em audiência de instrução, especificando-as e 

justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que 

indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para sentença 

– código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 2744-12.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Borges Freitas, Antonio 

Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/O, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar nos autos acerca da missiva 

(ref. 45) NOVAMENTE DEVOLVIDA por falta de adimplemento das custas 

concernentes a distribuição perante o Juizo deprecado. Uma vez que a 

referida missiva já fora anteriormente devolvida a este juizo, embora 

tivesse sido encaminhada novamente com o comprovande de pagamento 

juntado pela parte autora, ref. 43; no intuito de evitar novas devoluções da 

missiva, solicito a parte autora que entre em contato com o Juizo 

deprecado a fim de regularizar o adimplemento das custas devidas, 

juntando os comprovantes nos autos, para novo encaminhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71415 Nr: 2877-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente acerca do inteiro teor do 

Oficio n. 101/2018, juntado aos autos no dia 15/10/2018, ref. 55, bem 

como para que compareça nesta escrivania a fim de retirar a certidão de 

óbito de Alair Ferreira Lima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 502-22.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Garcia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT - 8184-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado aos autos no dia 16/10/2018, ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14126 Nr: 239-97.2006.811.0038

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, OMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 Certifico que até a presente data o requerido RONAIR FERNANDES 

CAMARGO não se manifestou, tampouco compareceu para retirar o 

contramandado expedido em seu nome.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101710 Nr: 2159-86.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Gasch Harris - 

OAB:19540/O

 (...) ..Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado pois presentes os fundamentos legais 

- arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem 

pública e conveniência da instrução criminal, ou seja, MANTENHO A 

PRISÃO do réu MÁRCIO CHAPINI.(...) Isso posto e nos termos do art. 399 

do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h, e DETERMINO 

que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso 

encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, 

§ 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem 

como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso 

de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13369 Nr: 1272-59.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Camilo dos Santos, Iracy Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que o advogado informasse o 

endereço e telefone atualizados da parte requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 3207-80.2018.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Moura dos Santos, Lucas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Geisieli Gonçalves Merino - OAB:MT/ 

23076, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane Aparecida 

Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 (...) Isso posto INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pois 

presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo 

necessária para a garantia da ordem pública, MANTENHO A PRISÃO 

CAUTELAR PREVENTIVA dos réus LUCAS DE SOUZA e FABIANO MOURA 

DOS SANTOS, pois não há nos autos fatos novos ou modificativos que 

autorizam sua liberação e não há fundamento diverso capaz de ensejar a 

mudança desse entendimento.Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da 

distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias 

reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do 

incidente de prisão em flagrante.Determino ainda que junte cópia dessa 

decisão nos autos Intime. Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 2807-66.2018.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susete Santa Rosa, Willian Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Gasch Harris - 

OAB:19540/O

 (...) RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de SUSETE SANTA ROSA e 

WILLIAN RODRIGUES ROCHA, como incurso na conduta descrita no art. 

33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, n/f 

do art. 69, do CP, (...) DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 28 

de novembro de 2018 (terça-feira), às 14h, e DETERMINO que CITE/INTIME 

pessoalmente o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá 

sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer 

ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) 

caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 

399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, 

bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em 

caso de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser 

instruída com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102542 Nr: 2556-48.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 (...) .Contudo, porque ainda presentes os requisitos da prisão cautelar 

preventiva, não somente pelo fumus comissi delicti, mas pelo periculum 

libertatis, decorrentes da materialidade demonstrada e os indícios 

suficiente da autora, assim como da necessidade de garantir a ordem 

pública e porque conveniente à instrução criminal e evitar influência sobre 

o animus da menor, INDEFIRO o pedido de revogação.(...) Isso posto e nos 

termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o 

processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na 

Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e 

o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de 

que, deixando de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à 

condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101266 Nr: 1941-58.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Veneza 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para acerca da certidão do senhor meirinho, 

juntada no dia 14/9/2018, ref. 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58077 Nr: 2026-83.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrinéia Valim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zurich MinasBrasil Seguros S/A, JBS S/A 

(Friboi)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP/ 121.377, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013-A

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.Condeno a(s) parte(s) 

devedora(s)/executada(s) JBS S/A. no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais eventualmente remanescentes, contudo deixo de 

fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que o pagamento ocorreu de forma voluntária e no prazo legal de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 523, § 1º -, obstando nova condenação quando 

da sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação/eventual 

acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios decorrente 

do acréscimo legal pelo não pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º 

c/c art. 85, § 1º – já está incluso, obstando nova condenação quando da 

sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104125 Nr: 3289-14.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Maria de Souza Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Sandra de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Carvalho Falcão - OAB:TO 

3.828-B, Mosaniel Falcão de França - OAB:TO 5231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 3207-80.2018.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Moura dos Santos, Lucas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Geisieli Gonçalves Merino - OAB:MT/ 

23076, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane Aparecida 

Dias de Souza - OAB:MT0021724O
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 (...) Isso posto INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pois 

presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo 

necessária para a garantia da ordem pública, MANTENHO A PRISÃO 

CAUTELAR PREVENTIVA dos réus LUCAS DE SOUZA e FABIANO MOURA 

DOS SANTOS, pois não há nos autos fatos novos ou modificativos que 

autorizam sua liberação e não há fundamento diverso capaz de ensejar a 

mudança desse entendimento.

Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal 

respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado 

e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.

Determino ainda que junte cópia dessa decisão nos autos Intime.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13369 Nr: 1272-59.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Camilo dos Santos, Iracy Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que informe endereço e 

telefone atualizados da parte autora, para fim de intimação acerca da 

expedição do Alvará de Levantamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51303 Nr: 1162-16.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadias Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABADIAS SILVA ROCHA, Cpf: 

59414731172, Rg: 922.148, Filiação: Antonio Rocha Filho e Terezinha 

Inocêncio da Silva Rocha, data de nascimento: 06/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Rio Branco-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 65-9665-5999. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) 

O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ABADIAS SILVA ROCHA, brasileiro, nascido em 6/11/1974, inscrito sob o 

RG n. 922148 SSP/MT, CPF n. 594.147.311-72, natural de Rio Branco-MT, 

filho de Terezinha Inocência da Silva e Antonio Rocha Filho, para 

CONDENAR pela prática do(s) crime(s) descrito no art. 129, § 9°, do CP, 

com as implicações do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/06, assim como passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.A PENA-BASE do crime art. 129, § 9°, do CP, com 

previsão em abstrato de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, em 

relação ao réu Abadias Silva Rocha, deve ser fixada atendendo aos 

critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do 

comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à 

conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do 

agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, 

às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos 

deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima - e, portanto, 

porque não há outras condenações ou circunstâncias aptas a majorar a 

pena nessa fase, fixo em 3 (três) meses.Os Enunciados Orientativos n. 

15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, 

pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 

101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 

0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As 

elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do 

crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser 

considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente 

para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada 

neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente 

aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada 

circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta 

por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade”.Ausente causas agravantes ou 

atenuantes de pena, uma vez que para esse crime a prevista no art. 61, II, 

“f”, do CP, é considerada bis in idem, porque já consta do tipo penal, ou 

seja, desse crime a agravante é elementar,motivo pela qual fixo/mantenho 

a INTERMEDIÁRIA em 3 (três) meses de detenção.Ausente causas de 

aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 3 (três) meses de 

detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as 

cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.O 

regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, 

III - é o ABERTO, porque pena inferior a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e 

ss.Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque 

cometidos com violência à pessoa, ou seja, em se tratando de crimes 

dolosos, o art. 44, I, do CP, desautoriza a substituição da prisão por penas 

alternativas quando cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa.Contudo presente a possibilidade de suspensão condicional da 

pena – CP, art. 77 e ss. -, porque pena não superior a 2 (dois) anos e 

condenado não reincidente, defiro-a pelo prazo de 2 (dois) anos, período 

em que ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições 

estabelecidas pelo juízo da execução entre as previstas no CP, art. 78 e §

§, entre as quais prestar serviços à comunidade no primeiro ano e, 

durante o período de suspensão, não frequentar determinados lugares 

indicados na audiência admonitória, não se ausentar da Comarca em que 

reside sem autorização judicial, o comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, assim como, 

em havendo na Comarca, frequentar programa relacionado à violência 

doméstica contra a mulher e sobre alcoolismo.O(s) réu(s) poderá(ão) 

recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão 

cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 1.419.Condeno o 

réu/vencido ABADIAS SILVA ROCHA no pagamento das custas, taxas, 

emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 -, uma vez que 

eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na 

fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, 

desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

porque apenas o réu pobre, nos processos criminais, é isento - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II, §§ 1º e 2º.O Enunciado Orientativo n. 14, 

aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de 

Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, 

Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, 

preconiza que: “A condenação a título de reparação de danos pressupõe 

pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante 

legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo 

legal, sendo vadada sua fixação de ofício pelo juiz” e, portanto, ausente 

pedido expresso ou manifestação sobre isso no curso do processamento, 

assim com porque incabível na hipótese, deixo de fixar o valor mínimo para 

a reparação dos danos causados pela infração, considerando os 

prejuízos sofridos pela parte ofendida/vítima – CPP, art. 387, IV.Cientifique 

o(a) representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, 

intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação 

da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; 

CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..Advirto que no “ato de intimação 

pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da sentença. 

Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá 

a termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou 

advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como 

que cabe “à secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado 

de intimação da sentença, expedir também termo de apelação, com 

espaço reservado para o réu assinalar a intenção de recorrer da 
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sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, 

cujo documento deverá seguir o modelo disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, § 

4º.Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente 

para o Ministério Público, ao assistente da acusação, ao defensor e ao réu 

– CNGC, art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que expeça a Guia de 

Execução Definitiva e faça as comunicações – CNGC, art. 1.453 e ss. -, 

entre as quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal 

do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da CRFB/88, 

art. 15, III – CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Atendido o 

necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 16 de outubro de 2018

Mario Henrique de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76420 Nr: 2168-82.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, art. 731 e ss. -, tendo como INTERESSADOS 

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO e MERIVAM MARIA RIBEIRO, em que 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do 

acordado firmado pelas partes, em que requereram dentre os quais, a 

justiça gratuita e atribuíram o valor da causa em R$ 610.000,00 

(seiscentos e dez mil reais), contudo, fiz a correção, de ofício, o valor da 

causa para R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais) – NCPC, art. 

292, §3º – e determinei a adequação/correção do valor da causa junto ao 

Cartório Distribuidor, o que não verifiquei cumprido.

Ademais, caso após essa correção haja saldo remanescente de custas, 

taxas e despesas processuais e serem pagos, DETERMINO que intime os 

requerentes/interessados, na pessoa de seu advogado, para que 

providenciem o recolhimento do remanescente no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo in albis ou não, assim como na hipótese de inexistir a 

necessidade de complementar as custas, taxas e despesas processuais, 

certifique e volte-me conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21822 Nr: 601-94.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 19353, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087, Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Considerando que a parte 

impugnante sucumbiu em parte mínima do pedido – CPC, art. 21, parágrafo 

único/NCPC, art. 86, parágrafo único -, condeno a parte impugnada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore novo cálculo excluindo as prestações já recebidos pela exequente 

– abril/2009 a janeiro/2010 - incluindo apenas as parcelas de 

fevereiro/2010 a 18/8/2010. Os honorários advocatícios deverão ser 

calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70024 Nr: 1955-13.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Almeida Nobokite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de CÉLIA 

ALMEIDA NOBOKITE, DEFERIR/CONFIRMAR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos 

da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA/CAUTELAR 

e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 1173226/RO – 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 -, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo – 05/11/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 

49, II -, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

desta sentença(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53637 Nr: 996-47.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 611 de 904



- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de DINÁ 

DE JESUS ASSIS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar da citação – Enunciado n. 

204 da Súmula do STJ -, bem como os honorários advocatícios – NCPC, 

art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas à Fazenda 

Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de 

mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos 

pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, este analisado com repercussão geral reconhecida, assim 

como pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime 

dos recursos repetitivos pacificou entendimento no sentido de "os juros 

moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50453 Nr: 256-26.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWdL, Aparecida Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte impugnante no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, uma 

vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, 

art. 460 e ss.Diante da sucumbência recíproca, uma vez que também há 

incorreção no cálculo da parte exequente, deixo de condenar em 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore novo cálculo, utilizando o IPCA-E como índice de correção 

monetária e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, aplicados sobre as parcelas devidas de 28/5/2013 a 19/2/2014, 

e honorários advocatícios conforme definido no acórdão. Após, seja dado 

o prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento.Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72907 Nr: 302-39.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdO, EGMdO, EPMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, 

Jackeline Oliveira da Silva Matos - OAB:42089/OAB/PR, Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizada pelas partes em 

epígrafe e que apenas pendente a decisão sobre a partilha dos bens, 

cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no prazo de 10 

(dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em audiência de 

instrução, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 

e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da 

lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-87.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000330-87.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,132.11 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE LOPES DE SOUZA Endereço: Rua das Palmeiras, 09, 

QUADRA 144, Jardim Vilage, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 
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ARAPUTANGA, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE MORAIS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000333-42.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,772.95 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

IVANETE DE MORAIS Endereço: Rua das Palmeiras, S/N, Jardim do Brás, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, 

Prédio Prata, 4 andar, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000331-72.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,276.79 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSA APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua das Palmeiras, 09, 

Quadra 144, Jardim Vilage, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, Salas 101/106, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 

Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000336-94.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,088.64 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALMIRO BISPO DOS SANTOS Endereço: Rua da Passagem, S/N, 

Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA DATA S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, N 341, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 

Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000337-79.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,190.91 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALMIRO BISPO DOS SANTOS Endereço: Rua da Passagem, S/N, 

Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000412-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUZA 

PACHECO REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/95 -, em que a parte 

autora/reclamante se fez presente pessoalmente e informou que faltou à 

audiência porque não foi comunicada pela sua advogada, quem, segundo 

a autora, nunca informou algo sobre o processo. Isso posto, DETERMINO a 

intimação da parte advogada da parte autora, quem juntou 

procuração/instrumento de mandato irregular, pois a rogo e sem 

testemunhas firmando-a, para, querendo, manifestar sobre isso no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, volte-me para analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita da parte autora/reclamante e eventuais providências 

outras necessárias, a depender dos esclarecimentos. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de outubro de 2018 - 22:41:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-27.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI DOS SANTOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

ROSIVETE CEBALHO QUEIROZ (EXEQUENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010266-27.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: ROSIVETE CEBALHO 

QUEIROZ, RUDINEI DOS SANTOS QUEIROZ EXECUTADO: SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ROSIVETE CEBALHO QUEIROZ e 

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 

do débito à credora, mediante a constrição de valores e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida, mediante a 

constrição de valores, faz com que o processo seja extinto com resolução 

do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação e a 

parte credora/exequente nada esclareceu sobre saldo remanescente e 

indicou bens passíveis de penhora. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso e inércia 

da parte devedora/executada em manifestar sobre a penhora/constrição, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-27.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI DOS SANTOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

ROSIVETE CEBALHO QUEIROZ (EXEQUENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010266-27.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: ROSIVETE CEBALHO 

QUEIROZ, RUDINEI DOS SANTOS QUEIROZ EXECUTADO: SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ROSIVETE CEBALHO QUEIROZ e 

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 

do débito à credora, mediante a constrição de valores e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida, mediante a 

constrição de valores, faz com que o processo seja extinto com resolução 
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do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação e a 

parte credora/exequente nada esclareceu sobre saldo remanescente e 

indicou bens passíveis de penhora. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso e inércia 

da parte devedora/executada em manifestar sobre a penhora/constrição, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUIS CLAUDIO DE 

OLIVEIRA DE BRITO e CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual 

penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. Diante 

do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUIS CLAUDIO DE 

OLIVEIRA DE BRITO e CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual 

penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. Diante 

do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 
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outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUIS CLAUDIO DE 

OLIVEIRA DE BRITO e CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual 

penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. Diante 

do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-13.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELMA TOSTA RODRIGUES SUZUKI (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010178-13.2016.8.11.0038 REQUERENTE: EDNELMA TOSTA 

RODRIGUES SUZUKI REQUERIDO: ELSON GOMES DOS SANTOS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 
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protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de outubro de 2018 - 20:46:33. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 
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517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de outubro de 2018 - 20:38:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 
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sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de outubro de 2018 - 20:38:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-02.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS a DESISTÊNCIA 

DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante SEBASTIANA MARIA 

DOS SANTOS, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de outubro de 

2018 - 09:17:48. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 57/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Gestor Judiciário Marcello Andrade Santos no 

período de 05 a 14/11/2018, estará em usufruto de férias.

 Considerando a necessidade de designação de Gestor Judiciário para 

substituir no período em que o titular em usufruto de férias.

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Analista Judiciário Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes, matricula 34371, para substituir o Gestor Judiciário no período de 

05 a 14/11/2018, face o usufruto de férias do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 19 de outubro de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 56/2018-DF   A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   Considerando 

que o Gestor Judiciário Marcello Andrade Santos no período de 25 a 

26/10/2018, estará em curso de Capacitação, SGPSem, na Comarca de 

Tangará da Serra/MT. Considerando a necessidade de designação de 

Gestor Judiciário para substituir no período em que o titular estiver 

afastado,     R E S O L V E:       Art. 1º- Designar o Analista Judiciário 

Emanuel Daniallen do Amaral Gomes, matricula 34371, para substituir o 

Gestor Judiciário no período de 25 a 26/10/2018, face a ausência do titular 

que estará em curso de capacitação. Publique-se, registre-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.   Arenápolis-MT, 19 de outubro de 2018     Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 56/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Gestor Judiciário Marcello Andrade Santos no 

período de 25 a 26/10/2018, estará em curso de Capacitação, SGPSem, na 

Comarca de Tangará da Serra/MT.
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 Considerando a necessidade de designação de Gestor Judiciário para 

substituir no período em que o titular estiver afastado,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Analista Judiciário Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes, matricula 34371, para substituir o Gestor Judiciário no período de 

25 a 26/10/2018, face a ausência do titular que estará em curso de 

capacitação.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 19 de outubro de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40435 Nr: 253-10.2012.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Nunes de Moura rep. por 

Neide Ramos de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para indicar aos autos a 

qualificação completa dos confinantes, a fim de que seja dado 

cumprimento à decisão de fl. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22460 Nr: 978-33.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeruzalém Paranhos da Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albert do Carmo Amorim - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Jorge 

Jose Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene Elias Ribeiro - 

OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11455 Nr: 1573-42.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT-657/B, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, INTIMA-SE o Requerido, na pessoa de seu defensor constituído, via 

Dje, para, querendo, no prazo de 05 dias, levar os autos em carga para 

extração das cópias solicitadas e/ou Requerer o que entender de direito, 

sob pena de retorno do feito ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20385 Nr: 751-77.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS

 Em cumprimento ao determinado pela MMª Juiza de Direito, venho por meio 

deste, estipular a v. senhoria o prazo de 10 (dez) dias, para apresentar 

planilha de cálculo atualizada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20697 Nr: 1079-07.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Martins de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERCILIO MARTINS DE QUEIROZ, Filiação: 

João Martins de Queiroz e de Cipriana Rodrigues de Carvalho, 

brasileiro(a), natural de Paranaíba-MS, lavrador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo se o denunciado está enclausurado em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.II – 

Em sendo a resposta negativa, desde já, DETERMINO a citação por edital 

do acusado, fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, 

com a finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 

401 do Código de Processo Penal].Decorrido os prazos, em obediência ao 

artigo 366 do Código de Processo Penal- “Art. 366. Se o acusado, citado 

por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 

produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do art. 312.”- e considerando que 

o legislador pátrio ao editar a norma em apreço, teve o intuito de 

resguardar o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, em 

observância ao princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido 

(nemo inauditus damnari potest), desde já, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o prazo prescricional, observado o teor da Súmula 415 do 

Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada].III - CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Arenápolis, 18 de outubro de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72612 Nr: 3854-14.2018.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENENICIA RAMOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - 

OAB:24909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 99, §2º, CPC ou recolher 

as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias, bem como informar a 

este juízo qual sua profissão e qual seu atual endereço, eis que conta na 

inicial que a requerente reside na cidade de Santo Afonso/MT e nos 

documentos consta o Município de Cachoeira Alta/GO.

2. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

3. Após, conclusos.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44516 Nr: 491-58.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eveline Guerra da Silva - 

OAB:22987, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, Vitor Hugo 

Fornagieri - OAB:, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:15661/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, para proceder com o 

recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória, a 

fim de que seja dado cumprimento ao pedido de fls. 165/166, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de se considerar a desistência da oitiva da 

testemunha Paulo Roberto Vieira de Figueiredo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 689-18.2002.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moacir Barbero Herrero, Maria Aparecida 

Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson de Oliveira Fernando, Alcione 

Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, José 

Fabio Pantolfi Ferrarini - OAB:MT/14864, Valter Caetano Locatelli - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus respectivos patronos, via Dje, dando-lhes ciência que a perícia 

grafotécnica será realizada no dia 08.11.2018. Ademais, segundo 

informações do senhor Perito, a diligência será realizada no Segundo 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, e caso 

haja necessidade no Serviço Notarial e Registral das Pessoas Físicas da 

Comarca de Colíder/MT - Município de Itaúba - Distrito de Itaúba/MT, nos 

horários das 10h00min e 16h30min., do dia 09.11.2018, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72518 Nr: 3819-54.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 13h30min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.(...) 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, 

arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), 

se ainda não indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data 

designada pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Apresentado o resultado da 

perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 3802-18.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Aparecida de Lima Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, Rudi Camparoto Eliziario - 

OAB:13966, Tatiane de Oliveira Figueiredo Ascari Soares - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 10h45min, para realização 
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da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.(...) 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, 

arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), 

se ainda não indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data 

designada pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Apresentado o resultado da 

perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem 

nos autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 1477-41.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Garcia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “de R$ 4.347,09 (quatro mil 

trezentos quarenta e sete reais nove centavos)”, referente às parcelas 

atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que será 

atualizado até a data do pagamento do RPV/Precatório.CONDENO o(a) 

impugnado(a) nas custas e despesas processuais, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com 

redução do débito exequendo, a ser devidamente compensada com a 

quantia devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da 

ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Publicada com 

a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47894 Nr: 776-17.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada 

por COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL em face de EDUARDO DOS SANTOS, visando buscar e apreender 

o veículo RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE, ano 2014, placa QBF-6831.

O processo encontra-se suspenso, vez que a parte autora pugnou pela 

referida suspensão a fim de diligenciar o verdadeiro endereço do 

requerido.

É o relatório do necessário. Fundamento. Decido.

Insta consignar que o contrato que originou a presente ação foi declarado 

inexistente pela ação de código: 47871, diante da verificação de fraude 

em sua confecção, o que inclusive foi reconhecido pela autora desta ação 

que figura como ré naquela.

Portanto, considerando a irregularidade do negócio jurídico que embasa a 

presente demanda, declarada em ação judicial há de ser reconhecida a 

perda do presente objeto.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71913 Nr: 3503-41.2018.811.0026

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gonzales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 99, §2º, CPC ou recolher 

as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

nos autos contrato de locação escrito, devidamente assinado pelas partes 

e duas testemunhas.

2. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

3. Após, voltem-me conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 4957-90.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM, PAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandre Reis dos Santos - 

OAB:279070/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANTONIO DA 

SILVA - OAB:21332/O, Natália Mendes de Quadros - OAB:23000/O

 VISTOS.

 1. RECEBO os autos da maneira que se encontram.

2. Diante da contestação apresentada, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la.

3. Em seguida, COLHA-SE o parecer Ministerial.

4. Após, coclusos.

 Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44585 Nr: 549-61.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fridolino Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 
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OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Diante da certidão retro e considerando que nos autos em apenso 

(44590 – ação para concessão de pensão por morte) não foi possível a 

intimação pessoal da parte autora, eis que não foi encontrada no 

endereço descrito na inicial (fl. 38), ou seja, mesmo endereço informado 

nestes autos, DETERMINO INTIME-SE a parte autora através de seu 

Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, informar nos 

autos o atual endereço do autor e apresentar cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, sob pena 

de extinção, prazo esse improrrogável.

3. Aportando nos autos o documento e a informação solicitada, e porque 

ainda físico o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, 

devendo tal procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da 

Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso e para se 

manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse 

de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Sem prejuízo, apense estes autos ao processo de código 44590.

5. Diversamente, decorrido o prazo do item 2 sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44590 Nr: 554-83.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fridolino Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora através de seu 

Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, informar nos 

autos o atual endereço do autor e apresentar cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, sob pena 

de extinção, prazo esse improrrogável.

3. Aportando nos autos o documento e a informação solicitada, e porque 

ainda físico o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, 

devendo tal procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da 

Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso e para se 

manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse 

de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Sem prejuízo, apense estes autos ao processo de código 44585.

5. Diversamente, decorrido o prazo do item 2 sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72236 Nr: 3674-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCINA QUADROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTÓDIO ABRANTES DE QUADROS, 

SEBASTIANA TEIXEIRA BRANT, AMÉLIA TEIXEIRA DE MATOS, AUGUSTO 

TEIXEIRA DE QUADROS, DONIZETE TEIXEIRA DE QUADROS, ELIZETE 

TEIXEIRA DE QUADROS, Etelvina de Quadros Brandão, LAFAIETE 

TEIXEIRA DE QUADROS, ZENITA TEIXEIRA QUADROS DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:21332/O, Natália Mendes de Quadros - OAB:23000/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).5. Deste modo, considerando que o espólio não se trata de apenas 

um lote urbano, INTIME-SE o autor na pessoa de seu patrono para que, em 

10 (dez) dias, emendar a inicial atribuindo a causa o valor real do imóvel, 

ou seja, R$ 113.038,40 (cento e treze mil trinta e oito reais quarenta 

centavos), sob pena de indeferimento da inicial.DO PEDIDO DA JUSTIÇA 

GRATUITA 6. Ademais, INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da 

justiça vindicado pela Requerente (inventariante), bem como ao Espólio, 

porque, em se tratando de inventário, as despesas processuais devem 

ser suportadas pelos bens do espólio e não pelos herdeiros 

individualmente, hipótese em que se revela indispensável à efetiva 

demonstração da impossibilidade material do espólio para arcar com as 

custas e despesas do processo. (...) 8. Na hipótese destes autos, 

insista-se, para além do expressivo valor do monte a ser transmitido, a 

Requerente não demonstrou a impossibilidade dos bens do espólio em 

suportar as custas do processo, tendo se limitado em declinar a 

impossibilidade dela (inventariante) em arcar com as despesas 

processuais, o que, evidentemente, não supre a falta, tampouco comprova 

a insuficiência do monte hereditário frente às despesas processuais.9. 

DEFIRO, todavia, ao Espólio, considerada as circunstâncias e 

peculiaridades deste caso concreto, o direito ao parcelamento das 

despesas processuais, a ser realizado em até 04 (quatro) prestações 

mensais e sucessivas.10. INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora 

para recolher de forma parcelada as despesas processuais, isto é, 

proceder ao recolhimento da primeira parcela em até 10 (dez) dias úteis 

após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção processual.11. Após o recolhimento da primeira prestação, 

voltem-me conclusos para processamento do arrolamento.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45226 Nr: 1058-89.2014.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Euzebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Roney Marcos Ferreira - OAB:10.316/MT, Valdomiro 

Jorlando Junior - OAB:MT/11.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEILA DA SILVA, Cpf: 48882658104, Rg: 

766.943, Filiação: Tereza da Costa Silva e Estevão Manoel da Silva, data 

de nascimento: 31/01/1953, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, 

viuvo(a), do lar, Telefone 9983-3076 e atualmente em local incerto e não 

sabido APARECIDO EUZEBIO, Filiação: Maria Perejam Euzébio e Antonio 

Euzébio, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO dos TERCEIROS e eventuais 

INTERESSADOS, acerca do Inventário Judicial em epígrafe, proposta pela 

inventariante Leila da Silva em face dos bens deixados pelo "de cujus" 

Aparecido Euzébio.

Despacho/Decisão: Autos n. 1058-89.2014.811.0026Vistos, etc.1. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita, vez que preenchidos os requisitos da Lei 

nº 1.060/50. 2. Nomeio inventariante Leila da Silva que prestará 

compromisso em 5 dias e as primeiras declarações nos 20 dias 

subseqüentes.3. Citem-se, após, o Dr. Promotor e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como a Fazenda (art. 999 do CPC), 

manifestando-se sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro, em 20 dias (art. 1.002 do CPC), ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 1.008 do CPC), 

manifestando-se expressamente.4. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 1.001 do CPC), digam, em 10 dias (art. 1.012 do 

CPC).5. Se concordes, ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 1.013 do 

CPC).Intimem-se e se cumpra.Arenápolis, 01 de julho de 2014.Augusta 
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Prutchansky Martins GomesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 22 de outubro de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 2173-19.2012.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Gonçalves dos Santos, Estela Alves Barbosa dos 

Santos, Rubens Ferreira de Oliveira, Renate Caroline Santos Oliveira, 

Thabata Barbosa dos Santos, Matheus Antunes dos Santos, Rogério 

Antônio Ferrari, Andreia Batista dos Santos/Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlene Kátia Fogliatto Gouveia 

- OAB:12.106-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença a cessão de direitos 

hereditários de fls. 50/59, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, atribuindo os valores nela contemplados os respectivos quinhões, 

ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros, bem como 

autorizo a baixa definitiva do registro referente ao veículo Fiat/147 C, 

registrado no Renavan sob o n. 00125097069, ano 1986/86, Placa 

JYB7545, sem a obrigação a autora de apresentar partes do mesmo 

(Placa e chassi).26. Transitada em julgado e realizado o pagamento das 

custas finais, EXPECAM-SE carta de adjudicação em favor do cessionário 

e o ofício ao DETRAN para proceder com a baixa definitiva do registro 

referente ao veículo.27. Custas, se houver, pela Autora.28. Nada mais 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43748 Nr: 1956-39.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Vieira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da 

sessão de mediação/conciliação designada para o dia 06.12.2018, às 

14h15min., no CEJUSC desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69473 Nr: 2252-85.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU FLORES DOS SANTOS, JDC - Martinopolis/SP - 

1ª Vara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Férmino de Novais, Tereza dos Santos 

Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES - 

OAB:239331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL DOS 

PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS. TENDO EM VISTA QUE 

O PAGAMENTO REALIZADO NÃO SUPRE O MONTANTE PARA 

CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14017 Nr: 2431-39.2006.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaídes Francisco Dourados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, nesta 

data, procedi as atualizações necessárias junto ao sistema apolo no que 

concerne a habilitação do douto Causídico constituído pelo denunciado 

para patrocinar sua defesa.

Ao contínuo, visando dar escorreito prosseguimento ao feito, INTIMA-SE o 

Denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje:

 1° Acerca da Sentença extintiva de punibilidade concernente ao crime de 

Porte Ilegal de Arma de Fogo, art. 14 da Lei n° 10.826/03, de fls. 120/122;

2° Para, no prazo de 05 dias, apresentar seus memorias finais, nos termos 

das decisões de fls. 105 e 120/122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42023 Nr: 2286-70.2012.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Posto isto, por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil.Consoante o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, CONDENO a 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos 

procuradores da ré, estipulados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

atentando ao trabalho desenvolvido pelos causídicos e a complexidade da 

causa. Nos termos do art. 85, § 16, do mesmo Códex, incidirão juros de 

mora sobre os honorários a partir da data do trânsito em julgado desta 

sentença. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE por litigar sob amparo da 

AJG.Transitada em julgado, ARQUIVEM os autos com as baixas e 

anotações de estilo.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 
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CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000431-29.2018.8.11.0026 Valor da causa: $20,270.00 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: MARCELO DE OLIVEIRA VILELA Endereço: Rua 

Silvano Rodrigues da Silva, S/N, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

Endereço: RUA MOACIR DE ARRUDA CAMARGO, 1527, VILA ISABEL 

MARIN, BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-020 Nome: EDITORA MUNDO DOS 

LIVROS LTDA Endereço: RUA WILSON TRONCOSO, 265, Res. Alvorada,, 

RESIDENCIAL ALVORADA, BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-155 Senhor(a): 

MARCELO DE OLIVEIRA VILELA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

como para ciência da decisão que INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 12/12/2018 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA HENRIQUE DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010061-24.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,277.67 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida Prefeito Caio, 177-E, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JANAINA HENRIQUE DIAS Endereço: 

Rua NORTE, 22, FUNDO DA ANTIGA GELONI, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima qualificada, 

para colacionar aos autos planilha de débito atualizada, no prazo de 05 

(cinco) dias, prazo no qual também deverá juntar carta de preposição 

conforme requerido em audiência, id 15607691. ARENÁPOLIS, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-09.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GRAZIELI BAIONI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010095-09.2011.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,002.57 POLO ATIVO: Nome: SILAS GOMES PINHEIRO Endereço: Rua 

Joaquim Murtinho, 82, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GRAZIELI BAIONI Endereço: Avenida Prefeito Caio, 639, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, através de seu patrono, 

para que este esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, se parcelamento foi 

cumprido na integralidade, colacionando aos autos os respectivos 

comprovantes. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 626 de 904



de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-83.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000171-83.2017.8.11.0026 Valor da causa: $11,600.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSINA MARIA DE MATOS 

ARAUJO Endereço: José Calvacante Souza, s/n, Vila Rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a): ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARY NEUZA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000006-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Endereço: RUA N, 60, RESIDENCIAL JARDIM DO 

TREVO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16205-038 EXECUTADO: Nome: MARY NEUZA 

ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA OSCAR JOSETTI DE BARROS, S/N, 

QD 90, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 1.990,24 (mil, novecentos e 

noventa reais e vinte e quatro centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-98.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

RONICELSON JOSE SILVESTRE (REQUERENTE)

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DA SILVA PRADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010026-98.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,933.10 POLO ATIVO: Nome: RONICELSON JOSE SILVESTRE Endereço: 

Avenida Prefeito Caio, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: R. 

J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida Prefeito Caio, 144, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

ADRIANO DA SILVA PRADO Endereço: Rua EXPEDITO PEREIRA FOLES, 

46, TAPIRAPUÃ, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

através de seu patrono, para se manifestar em prosseguimento, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, requerendo o que entende de direito, manifestando 

ainda acerca da necessidade de produção de provas em audiência ou se 

concorda com o julgamento antecipado da lide. ARENÁPOLIS, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000028-60.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO HERNANDES JUNIOR 

Endereço: RUA HIGINO DE SOUZA, 2630, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para querendo, se 

manifestar no prazo de 48 horas, acerca da decisão de levantamento de 

valores, nos termos do provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-27.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOUZA MATEUS (EXEQUENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000123-27.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,000.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON SOUZA MATEUS Endereço: Pedro 

Nunes Barroso, sn, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, s/n, ANDAR 2 PARTE B, 

ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, para querendo, se manifestar no prazo de 48 horas, acerca 

da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 
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CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000204-39.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,054.10 POLO ATIVO: Nome: GIRLENE MARIA DE ALMEIDA Endereço: 

rua jose cavalcante souza, sn, jardim rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, para querendo, se manifestar no prazo de 48 horas, acerca 

da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000068-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,146.10 POLO ATIVO: Nome: LUIS HENRIQUE DA SILVA MARQUES 

Endereço: rua pedro nunes barbosa, 1642, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, para querendo, se manifestar no prazo de 48 horas, acerca 

da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000261-91.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: SANDRA SILVA SANTOS Endereço: RUA 

TANCREDO DE ALMEMIDA NEVES, S/N, JARDIM BOA ESPERANCA, 

DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA, acima qualificada, para querendo, se manifestar no prazo de 

48 horas, acerca da decisão de levantamento de valores, nos termos do 

provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-86.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010204-86.2012.8.11.0026 Valor da causa: 

$24,880.00 POLO ATIVO: Nome: DILEUZA SILVA SOUZA Endereço: Rua 

GLICERIO MARTINS PINTO, 721, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - ME Endereço: Rua COMANDANTE COSTA, 1785, PORTO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78025-200 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas acerca da decisão de 

levantamento de valores, nos termos do provimento 68/2018 do CNJ. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000064-39.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,600.00 POLO ATIVO: Nome: JANAINA APARECIDA RIBEIRO LIMA 

Endereço: rua Joaquim Otavio Pereira, 518, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, para querendo se manifestar no prazo de 48 horas acerca 

da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY FRANCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000038-41.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,721.00 POLO ATIVO: Nome: KELLY FRANCA DA CRUZ Endereço: Rua 

E, Quadra 09, Lote 04, Planalto Diamante, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, 101 A 106, 

Edifício Ana Carolina, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, para querendo se 

manifestar no prazo de 48 horas acerca da decisão de levantamento de 

valores, nos termos do provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-37.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010194-37.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$430.52 POLO ATIVO: Nome: ROSANGELA DUARTE DE SOUZA Endereço: 

Rua JOAQUIM OTAVIO PEREIRA, 568, JD CANAA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Outros CIDADE DE DEUS, S/N°, PREDIO CINZA, 1° ANDAR, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas acerca da decisão de 

levantamento de valores, nos termos do provimento 68/2018 do CNJ. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000282-67.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,000.00 POLO ATIVO: Nome: JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA 

Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA, 230, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, para querendo se manifestar no prazo de 48 horas 

acerca da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IVANI ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000138-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: $37,480.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IVANI ROSA DE 

JESUS Endereço: ESTRADA MUNICIO=PAL AFONSO, M00018, SITIO 

SANTO ANTONIO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): IVANI ROSA DE JESUS A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000015-61.2018.8.11.0026 Valor da causa: $7,600.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA BRACELAR PEREIRA Endereço: 

R.vinte e seis junho, 870, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 5.478,76 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais 

e setenta e seis centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA BERRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000018-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: ALBERTINA BERRETO DE SOUZA 

Endereço: Travessa brilhante, 1055E, jardim primavera, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA BERRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000018-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: ALBERTINA BERRETO DE SOUZA 

Endereço: Travessa brilhante, 1055E, jardim primavera, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA (ADVOGADO(A))

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

KEVIN ROGER DANTAS POEFIRIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000306-61.2018.8.11.0026 Valor da causa: $11,222.70 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: KEVIN ROGER DANTAS 

POEFIRIO Endereço: Rua São Francisco, 321, Centro Histórico, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JOVENIL 

ANTONIO DOS SANTOS Endereço: Rua Jatobá, 18, Novo Diamantino, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: JOVENIL ANTONIO DOS 

SANTOS - ME Endereço: Rua Jatobá, n 18, Novo Diamantino, DIAMANTINO 

- MT - CEP: 78400-000 Senhor(a): KEVIN ROGER DANTAS POEFIRIO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 12/12/2018 

Hora: 12:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-96.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010160-96.2014.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,390.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA EVA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Pedro Nunes Barroso, 85 E, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida Prefeito Caio, 45, Centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010193-52.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,032.00 POLO ATIVO: Nome: JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS 

Endereço: Rua FREDERICO GARCEZ JORTES, S/N, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SICREDI - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM Endereço: Avenida 

DOS CANÁRIOS, 291, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através de seu patrono, para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O  M M . ( ª ) J U I Z ( A )  D E  D I R E I T O 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000130-82.2018.8.11.0026 Valor da causa: $6,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA 

Endereço: São Mateus, S/N, casa, Rua:Leonidio V.B.S Neto, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Senhor(a):FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu 

patrono, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, 

§ 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000139-44.2018.8.11.0026 Valor da causa: $8,600.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS Endereço: Rua Antônio 

Pereira Alves, s/n, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 
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MT - CEP: 78110-400 Senhor(a): BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu 

patrono, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, 

§ 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000342-06.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALICE XAVIER RODRIGUES 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 257E, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a):TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu patrono, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 23 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010178-83.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KRIS LAINE 

ARRAES DOS SANTOS Endereço: Rua PEDRO NUNES BARROSO, 1052, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): VIVO 

S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

através de seu patrono, nos termos do processo acima indicado, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000247-73.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,135.20 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALMIR ROGERIO 

DOS SANTOS Endereço: rua antonio alves pereira, sn, centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): ALMIR ROGERIO DOS SANTOS A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu patrono, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000182-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,165.39 POLO ATIVO: Nome: ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO 

Endereço: Rua Jose Cavalcante, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para querendo se manifestar 

no prazo de 48 horas acerca da decisão de levantamento de valores, nos 

termos do provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000100-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,186.30 POLO ATIVO: Nome: LUCILENE FIGUEIREDO PEREIRA 

Endereço: rua glicerio martins pinto, 0, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, para querendo se manifestar no prazo de 48 horas acerca 

da decisão de levantamento de valores, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000145-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,128.33 POLO ATIVO: Nome: ELIZANGELA SOUZA DA COSTA 

Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 442, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, para querendo se manifestar no prazo de 

48 horas acerca da decisão de levantamento de valores, nos termos do 

provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 23 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 12228926). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 23 de outubro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

THAIANE DE FREITAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 13010818) e intimação de id 12115789. Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 23 de outubro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-86.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação (id 

15846163) e intimação de id 14643738. Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 23 de outubro de 

2018 . Marina Carlos França Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 13606935) e intimação de id 12617320. Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 23 de outubro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2929-94.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos 

documentos já apresentados pelas partes.CONCEDO o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 

357, §4º, CPC). Defiro o pedido de prova pericial formulado pelo autor e, 

para tanto, nomeio para realizar a perícia médica o Dr. Agostinho Carvalho 

Teles.Notifique-se o perito acerca da nomeação e para a IMEDIATA 

apresentação de proposta de honorários, consignando que o valor da 

perícia será suportado pela parte sucumbente ao final do processo. Não 

havendo recusa, determino:a) a intimação das partes, através dos seus 

advogados constituídos nos auto para que indiquem assistente técni/ 

apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).b) apresentado(s) no 

prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos 

a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado 

cópia reprográfica dos quesitos .c) estabelecido e informado pelo perito 

data, hora e local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem 

as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para 

c iência e efet ivo comparecimento daquele que ser á 

examinado/vistoriado/avaliado;d) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2019, às 

15h30min. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Indefiro o pedido de colheita do depoimento pessoal da autora, formulado 

por sua advogada, eis que compete a parte demandada requerer o 

depoimento da parte contrária, nos termos do artigo 385, CPC.Intimem-se 

as partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62476 Nr: 2231-88.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Designo a data de 21 de março de 2019, às 13h45min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54006 Nr: 656-16.2014.811.0088

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

 Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 21 

de março de 2019, às 13 horas e 30 minutos.

Intime-se o acusado, bem como o advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79812 Nr: 4654-50.2018.811.0088

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 4516-83.2018.811.0088

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a diligência do oficial de justiça constitui verba de 

caráter indenizatório, intimo a parte requerente para que realize o 

pagamento da referida diligência, para que seja possível a expedição do 

mandado de citação/intimação e seu cumprimento pelo meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79864 Nr: 4683-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLDBS-AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, como a petição inicial não se encontra instruída de forma 

suficiente a comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida, 

sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), 

determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.Intime-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79540 Nr: 4474-34.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, referente ao segundo oficial para 

cumprimento do mandado de constatação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77622 Nr: 3189-06.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente cópia do 

título judicial a ser executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

não recebimento da inicial.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 2148-04.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INITMAÇÃO DA PARTE AUTORA, A FIM DE QUE APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 

(ARTIGOS 350 E 351 DO CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60686 Nr: 940-53.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO ROSSETTO, ROSEMARY GUTKOSKI 

ROSSETTO, GILBERTO HAUFF MELLO, ROBERTO FERREIRA LIMA, 

IZONETE APARECIDA WANDRESEN LIMA, EVERALDO FRANCISCO DA 

MOTA, REGINALDO PEDRO DA SILVA, MARLENE KOVALSKI 

KIVIATKOVSKI, VANTUIL LOPES DE LIMA, ILONIR GALVAN, LUIZA 

CLEONICE TEIXEIRA, ROSALIA BUENO MAGALHÃES DE LIMA, MARIA 

ABADIA DE QUEIROZ, MARIA CELIA CASTRO DA MOTA, JACINTA 

TEREZINHA SCHMITZ, AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, JOSÉ AILTON DO 

NASCIMENTO, PAULINO CAETANO DA COSTA, NEUSA MULLER, MIGUEL 

FERREIRA TERRES, CLAUDEMIR SALVADOR CAMARA, ANTONIO DIAS 

DA SILVA, VALDIR MARIA ALVARENGA, IVANILDA OLIVEIRA DE 

MIRANDA, GILBERTO MULLER, JOSE CLOVIS CASTAMAN, MARIA IGNES 

FERREIRA TERRES, ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO, LEOCI 

MARIA HANKE TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos intimando a parte autora, a fim de que, querendo, se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 4516-83.2018.811.0088

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atendida a determinação de ref. 4, delibero pelo prosseguimento do feito.

 Passo a analisar o pedido de parcelamento das custas processuais 

formulado pelos autores.

 Da análise do processo, verifico que os autores alegam que se 

encontram momentaneamente passando dificuldades que os impedem de 

suportar o integral recolhimento das custas processuais.

 Embora os autores não vivam em situação de miserabilidade ou de total 

hipossuficiência financeira, deve ser observado o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, de modo a possibilitar às partes o acesso ao 

poder judiciário.

De mais a mais, não vislumbro nenhum óbice em facultar aos autores o 

parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante 

previsão do § 6º, do artigo 98 do CPC e artigo 468, §§ 6º e 7º da CNGC.

Assim, autorizo os autores a parcelar o valor total das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) prestações mensais, devendo a primeira ser 

recolhida no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC).

No mais, postergo a análise do pedido liminar para após a realização de 

audiência de justificação.

 Assim, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do Código de 

Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

15:00.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Cite-se e intime-se o requerido, para que compareça na audiência 

acompanhado de advogado.

Intimem-se os requerentes, por seu advogado, para que compareça 
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acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.

 Quanto a diligência do Oficial deverá o autor efetuar o pagamento no 

prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52281 Nr: 1038-43.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVORI DALPIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se pessoalmente o advogado nomeado às fls.58, para que 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 dias.

Sendo aceita a nomeação, intime o querelado.

Com a apresentação da resposta à acusação, conclusos para designação 

da audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57187 Nr: 772-85.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA HELENA SOMBRA RUDY, JOSÉ PEREIRA DE 

CARVALHO(ESPOLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO, EGELTE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para querendo, impugnar as contestações, no 

prazo legal.

Ato contínuo, intimem-se as partes, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71803 Nr: 5268-89.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRATARIOS MINAS IND. E COM. EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA TIANA SILVA SANTOS - 

OAB:165244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de cobrança proposta por REFRATÁRIOS MINAS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTADA em desfavor de GUAÇU GERAÇÃO DE 

ENERGIA S/A.

À ref. 9, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

À ref. 11 e 13, a parte autora postulou a retificação do valor da causa, a 

fim de que seja alterado o valor de R$ 353.558,24 (trezentos e cinquenta e 

três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) 

para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

 Anoto, de início, que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo 

econômico da demanda, medido segundo a pretensão articulada na 

petição inicial.

 No caso do processo, verifico que embora a parte autora postule a 

diminuição do valor outrora atribuído à causa, tal pedido não merece 

prosperar.

 Os pedidos formulados às ref. 11 e 13 são totalmente desprovidos de 

argumentos plausíveis, sobretudo porque sequer foi apresentado qualquer 

documento/nota fiscal que pudesse fundamentar o pedido de alteração do 

valor da causa.

De mais a mais, as notas fiscais juntadas no processo denotam que a 

autora pretende ver reparado os débitos existentes junto à empresa 

requerida.

Dessa forma, o valor de R$ 353.558,24 (trezentos e cinquenta e três mil, 

quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) atribuído na 

inicial se mostra adequado à natureza e extensão dos pedidos deduzidos 

pelo autor, razão pela indefiro o pedido de retificação do valor da causa.

 Intime-se a autora para que promova o recolhimento das custas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 2573-02.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Eichenberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anoto, de início, que foi improvido o agravo contra decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça, consoante se infere da r. decisão juntada à ref. 18.

À ref. 18 foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

autora efetuasse o recolhimento das custas processuais.

Entretanto, à ref. 19, a parte autora postulou o prosseguimento do feito 

com o deferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Pois bem. O Código de Processo Civil prevê a gratuidade da justiça. Prevê, 

também, a possibilidade de parcelamento, nos casos em que o magistrado 

aferir a necessidade.

 No caso em apreço, pelas mesmas razões que constaram da decisão 

inicial, não vislumbro a possibilidade de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nem de parcelamento, tampouco de pagamento ao 

final.

 Assim, intime-se, pela última vez, a parte autora, por seu advogado, para 

que promova os recolhimentos devidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24608 Nr: 3366-58.2004.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NEGRI, EDIR GARCIA NEGRI, 

NELSON PORTO, ROBERTO FUMIO AOKI, SANAE OTA AOKI, ITANIR 

PERENHA, MONICA FREIRE PERENHA, ROMILDO ANTONIO AMARAL, 

CECINA HELENA SANTOS AMARAL, FRANCISCO ALVES, MARIA 

APARECIDA FOGGI ALVES, GILBERTO MARTINS AGUIAR, ANA CRISTINA 

DE FREITAS AGUIAR, JOSE IVANOR ROSA, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

E IMOBILIÁRIA TRIVELLATTO LTDA., GILBERTO TRIVELATTO, MARIA DE 

FATIMA ROSA, AKITOSHI SIGAKI, IOLANDA MARIA SOKOLOSKI, 

ARLINDO PEDROSO DOS SANTOS, DRACI DOS SANTOS, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCILIO JOAQUIM CARDOSO, ANTONIO 

CARDOSO ROSA, REGINALDO CARDOSO ROSA, SERGIO ZIBETTI, 

VALDOMIRO DUFRCK E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VEIGAS - OAB:2.L05-A, 

GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812

 Vistos.Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em 

conta corrente da executada Organização Comercial e Imobiliária 

Trivellatto LTDA se afigura plenamente cabível, conforme inteligência do 

artigo 835, I, do Código de Processo Civil, uma vez que foi devidamente 

intimada a pagar o débito (fls. 196).Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem 

passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo diploma 

normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição por meio 

eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias da parte devedora.Por esses fundamentos, e por 

tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela, qual seja, R$ 

45.233,37 (quarenta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e trinta e 

sete centavos). Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade 

de ativos financeiros existentes em nome da executada ORGANIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA TRIVELATTO LTDA até o valor total da dívida. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, 

visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Postergo à análise do pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD para após 

a resposta da penhora “on line”.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57696 Nr: 1051-71.2015.811.0088

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58964 Nr: 3026-65.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA FERREIRA MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.

Intime-se o embargante, por seu advogado, para se manifestar 

expressamente sobre seu interesse na produção de outras provas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Após, conclusos.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 1185-35.2014.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BATISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA DA SILVA, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARIPUANA - MT, IGREJA EVANGÉLICA CONFISSÃO 

LUTERANA BRASIL, Osvaldo Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente para manifestação acerca da certidão de ref. 

5 (segunda parte), bem como acerca do ofício de ref. 11, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 1207-98.2011.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERY APARECIDA AGUILAR, IRACI DOS SANTOS 

AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAVI TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o processo, verifico que a determinação de fls. 86 não foi 

cumprida.

 Assim, antes do cumprimento da derradeira determinação (fls. 104), 

DETERMINO o cumprimento com URGÊNCIA da decisão de fls. 86, 

intimando-se as Fazendas Públicas das Comarcas de Curitiba/PR e 

Almirante Tamandaré/PR, mediante carta precatória, para que se 

manifestem sobre os valores da avaliação dos bens, devendo constar 

cópia do petitório encartado às fls. 26/31.

Com o aporte das respostas pelas Fazendas Públicas, retornem 

conclusos para deliberações.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67608 Nr: 2364-96.2017.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Salvi Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário proposta por Iasmim Vitória Fernandes 

Costa, representada por sua genitora Joice Oliveira Costa, visando a 

transferência do veículo deixado por Leandro Salvi Fernandes.

Determinou-se que a parte autora esclarecesse quanto à incongruência 

entre a alegação na petição inicial, de que o “de cujus” possui apenas uma 

herdeira, sendo que a declaração prestada na Certidão de Óbito informa 

que o falecido deixou dois filhos menores (ref.4).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não se manifestou no 

processo (ref. 8).

Pois bem.

No caso em apreço, considerando que a parte autora sequer se 

manifestou, não há possibilidade de continuidade da lide.

Portanto, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se 

impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.
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Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 1561-94.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15(quinze)dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64719 Nr: 229-14.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLAN JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERLAN JOENCK, Cpf: 

78864143149, Rg: 0991349-1, Filiação: Neuzina Maria das Graças e 

Valdemar Joenck, data de nascimento: 06/06/1976, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o denunciado, pela via 

editalícia, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa prévia 

(artigo 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006), por intermédio de advogado, 

arguindo preliminares e tudo que interesse à defesa, especificando 

provas a serem produzidas e arrolando testemunhas.Na hipótese de 

escoar o prazo sem exibição de defesa, colha-se o parecer ministerial. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 19 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010068-24.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELSON MAXIMO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARKO ADRIANO KREFTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010068-24.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: JOSE PAULO NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: DANIELSON MAXIMO DOS SANTOS Vistos. Considerando 

que o exequente não aceitou o bem ofertado à penhora, determino o 

prosseguimento do feito. No mais, entendo que a pretensão de penhora de 

valores depositados em conta corrente do executado se afigura 

plenamente cabível, conforme inteligência dos artigos 835, I, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora 

na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela. Providencie a Serventia, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada até o valor total da dívida. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar 

prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a conta 

judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Postergo a análise dos demais pedidos para após a 

tentativa de penhora. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às 

providências. Diligências necessárias. Aripuanã, 16 de agosto de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-21.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010097-21.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: VILSON MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. Entendo 

que a pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente do 

executado se afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos 

artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intimem-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 08 de 

junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-21.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação do exequente, 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, haja vista a tentativa infrutífera de 
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penhora via bancejud na ref. 16101633.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010223-66.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J G PORTO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010223-66.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: EGON LUIZ GAUER 

EXECUTADO: J G PORTO - ME Vistos. Tendo em vista que se trata de 

processo de Execução, considero desnecessária a realização de 

audiência de conciliação. Assim, tendo em vista que a empresa executada 

foi devidamente citada, não tendo apresentado embargos, dou 

prosseguimento ao feito. No mais, entendo que a pretensão de penhora de 

valores depositados em conta corrente da parte executada se afigura 

plenamente cabível, conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora 

na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, qual seja, R$ 4.950,00 (quatro 

mil novecentos e cinquenta reais). Providencie a Serventia, via BacenJud, 

a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da empresa 

executada J. G. PORTO –ME até o valor remanescente da dívida. Frutífera 

ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, 

visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 

28 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010223-66.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J G PORTO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação do exequente, 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, haja vista a tentativa infrutífera de 

penhora via bancejud na ref. 16102492.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-58.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELIERO ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA NICLOTTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010133-58.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: IRACI LUCIA ANZELIERO 

ROSSETTO EXECUTADO: ANDREA CRISTINA NICLOTTE Vistos. Entendo 

que a pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente da 

executada se afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos 

artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 24 de 

maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-58.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELIERO ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA NICLOTTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da exequente, 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, haja vista a tentativa infrutífera de 

penhora via bancejud na ref. 16109222.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010275-96.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON ADAGMAR OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010275-96.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ADALTON ADAGMAR OLIVEIRA Vistos. Entendo que a 

pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente da 

executada se afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos 

artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 
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sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 24 de 

maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010275-96.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON ADAGMAR OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação do exequente, 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, haja vista a tentativa infrutífera de 

penhora via bancejud na ref. 16109556.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32804 Nr: 1327-83.2007.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY EPIFANIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE CONSERVAS DOURADOS 

NOROESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33614 Nr: 120-15.2008.811.0088

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AURY PAULO KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILCE YUNG, FRANCINEY FERREIRA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada JANILCE YUNG, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria 

efetuar comando de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 61-27.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIO ISTONE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO MADEIRAS E PORTAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do exequente retro (fls. 89/90) e determino a inclusão da 

restrição de circulação e transferência no prontuário do veículo 

REB/TRUCK, marca Galego SR, cor branca, placa KAK 4318, Várzea 

Grande, via sistema RENAJUD, caso o veículo se encontre em nome da 

empresa executada.

Após, cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21838 Nr: 1077-77.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVARENGO DE MELO, 

IDANILSON JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado SEBASTIÃO 

ALVARENGO DE MELO, já qualificado nos autos.Lado outro, quanto ao 

acusado IDANILSON JACINTO, considerando o teor do ofício de folha 165, 

dê-se vista ao representante do Ministério Público para requerer o que 

entender de Direito.Intime-se.Às providências.Cumpra-se, expedindo, o 

adequado e, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 1665-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991
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 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário 

na inicial, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias sobre o 

Mandado de Apreensão acostado à ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70584 Nr: 1104-11.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação à contestação 

em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 1218-23.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, ALUIRSON S. A. JÚNIOR - OAB:MT 17.550, WAYNE ANDRADE 

COTRIM - OAB:12603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, visando o devido impulsionamento do feito conforme 

determina a CNGC, intimo a parte autora na pessoa de seus advogados a 

apresentar o endereço atualizado para possibilitar a sua intimação sobre a 

expedição do ALVARÁ para levantamento do valor depositado 

Judicialmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19007 Nr: 1092-17.2006.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI VIEIRA JANDRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI VIEIRA JANDRES DE MORAES, 

Cpf: 96697542191, Rg: 0627274-6, Filiação: Algaci Vieira e Silvia Marqes 

Vieira, data de nascimento: 28/05/1968, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 575,16 (Quinhentos e setenta e cinco reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 Dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do 

Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 575,16 ( Quinhentos e setenta e 

cinco reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 119 a 124. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 499,39 para recolhimento da guia de custas e R$ 75,77 para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIDNEY PEREIRA, digitei.

Brasnorte, 22 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57102 Nr: 708-39.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMW, VbdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para requerer o 

que for de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 799-66.2014.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arno Ostwald - OAB:, Rafael 

Gil Silva - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de sua advogada, para 

comparecer perante este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar a 

Certidão de Casamento devidamente averbada, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27834 Nr: 440-57.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DORNELAS NETO, ADORAMA MENDES 

DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Nunes Borges - 

OAB:18239/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Heronydes Batista 

Mello - OAB:14.647

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO, para intimar as partes da designação de 

audiência na Comarca de Iporá-GO, com a finalidade de proceder com o 

oitiva dos autores, sendo que o ato será realizado no dia 22 de novembro 

de 2018, às 15:00 horas (DF) no Fórum da referida Comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43947 Nr: 1564-65.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória para citação/intimação, bem como busca e 
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apreensão, conforme finalidade descrita às folhas 05.

Verifica-se que não há nos autos, comprovante de recolhimento das 

custas processuais, conforme certificado à fl. 12.

Portanto, determino a intimação do requerente para que comprove o 

recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a devida comprovação, certifique-se e cumpra-se na forma 

deprecada.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104403 Nr: 2048-10.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CACATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE 

COCATTO, JOSEMAR COCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTES INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

impugnar a contestação (referência 9), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT, 

TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos. 1. Em razão da ausência injustificada do advogado do acusado 

Antonio, nomeio para sua defesa apenas para este ato o Dr. Jackson 

Sokolovski. 2. Depreque-se o interrogatório do acusado ANTONIO DA 

ROCHA CORREA para a Comarca de Sinop, conforme endereços de fls. 

210/211. 3. Aguarde-se o retorno das missivas deprecatas e caso alguma 

retorne inexitosa, abra-se vista ao Ministério Público. Caso retornem 

exitosas, intimem-se as partes na fase do artigo 402 do CPP e em havendo 

algum requerimento, voltem conclusos. 4. Em caso negativo, intimem-se as 

partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

devendo a defesa dos acusados FLÁVIO, SIDNEI e ANTONIO serem 

intimados via DJE. 5. Após, conclusos para sentença. 6. Em razão de sua 

atuação como defensor do acusado ANTONIO, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo 

de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT ao 

defensor nomeado, Dr. JACKSON SOKOLOVSKI ALVES. Expeça-se 

certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ. Saem os 

presentes intimados. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96989 Nr: 1777-35.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 “Vistos. 1. Indefiro o pedido de redesignação de audiência por falta de 

previsão legal, eis que embora algumas testemunhas não foram intimadas, 

as vítimas foram, conforme certidão do meirinho constante na Ref. 46. 

Assim, não há razão para a redesignação do ato. 2. Para oitiva das 

testemunhas DIRCEU, VANESSA e LUCIANO, designo o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 horas. 3. Intimem-se a defesa, devendo a 

defesa ser intimada via DJE. 4. Oficie-se o Hospital e Maternidade Dois 

Pinheiros em Sinop/MT, solicitando informações do motivo de não ter sido 

acionada a polícia militar quando a mãe da paciente Poliana constatou que 

sua filha teria sido agredida pelo companheiro Rafael, no dia do parto, 

ocorrido em 27.04.2018, eis que nesta solenidade a vítima Maria Denoir 

informou que procurou ajuda no hospital mas ninguém a atendeu, tendo 

aparecido o diretor do hospital para retirar o acusado do quarto. Prazo: 10 

(dez) dias. 5. Em razão de sua atuação como defensor do acusado neste 

ato, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios no valor mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) da Tabela 

de Honorários da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. ROBERTO 

MACHADO. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da 

CGJ. Diligências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100390 Nr: 65-73.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A.P. MEDEIROS TRANSPORTE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99829 Nr: 3227-13.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAXIMIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT 11.264, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Vistos.

1. Analisando o feito, denota-se que os valores exagerados das faturas 

da autora com vencimento em agosto e setembro de 2017, segundo 

consta em tais faturas, referem-se ao SERVIÇOS DE TERCEIROS 

TELEFONICA DATA - SERVIÇOS. Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo, com 

discriminação de minutos utilizados. Assim, intime-se a parte Requerida a 

fim de esclarecer se tais minutos utilizados foram para ligações 

telefônicas ou utilização de internet. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103574 Nr: 1657-55.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO EDSON FAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, Camila Silva Rosa - OAB:MT15100, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, Edney 

Luiz Heberle - OAB:MT15191, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto Buzetti Silvestre - OAB:276791, Luca Rizzatti 

Mendes - OAB:MT20974-O, Thales Demarchi da Silva - 

OAB:MT24131

 Autos n. 526-79.2017 (Id. 94476)

Ação de Indenização Decorrente de Dano Material

Requerente: SILVIO EDSON FAZOLO

Requerido: MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Vistos.

1. Em face da decisão de fl. 21, a Parte Requerida/Embargante opôs 

embargos de declaração (ref. 25) ante o argumento de que há contradição 

na decisão, pois sustenta que ficou consignado a previsão de 

cancelamento da distribuição no caso do não recolhimento das parcelas 

referentes ao parcelamento das custas, quando, em razão do estágio que 

se encontra o processo, deveria constar que o feito será extinto sem 

resolução de mérito, pois já houve a triangulação processual.

 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à 

análise do mérito.

Decido.

Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante não merecem 

acolhimento.

Isso porque entendo não haver qualquer contradição na decisão ora 

combatida, pois, em que pese os argumentos do embargante, ainda não 

acostou os autos a certidão de citação da parte, que demonstraria a 

triangulação processual.

Ademais, o fato de constar na decisão o termo “cancelamento da 

distribuição”, não obsta este juízo, em decisão futura, deliberar pela 

extinção do processo sem resolução do mérito com as devidas 

condenações de praxe, conforme princípio da causalidade.

3. Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, nego-lhes provimento, na forma acima exposta.

4. Intime-se.

5. Diligências Necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51826 Nr: 1201-23.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Vistos.

1. INDEFIRO os pedidos de penhora em desfavor do marido da parte 

Requerida, eis que não há até o presente momento comprovação de 

casamento ou união estável, para fins de saber se eram casados ou 

conviviam em união estável quando a dívida foi contraída. Em que pese a 

jurisprudência e o próprio Código Civil permitirem a penhora em bens do 

cônjuge do credor, para o acolhimento do pedido necessário se faz a 

comprovação do casamento ou união estável.

 2. Depreque-se carta precatória para penhora, avaliação e venda de 

bens para a Comarca de Sinop, conforme endereço de fl. 100, inclusive 

para os bens que estão na posse da Requerida, ainda que em nome de 

terceiros.

 3. Caso seja penhorado algum bem, intime-se a parte Autora para 

querendo adjudicar o bem, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 358-70.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolim - 

OAB:OAB/MT18.067, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE decisão retro.

Na forma do art. 10º, da Lei n. 13.340/16, SUSPENDO a presente ação até 

o dia 27 de dezembro de 2018.

Findo o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora/exequente para 

impulsionar o feito no prazo de cinco (05) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 894-42.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos.

Proceda-se a Serventia com a atualização do endereço do réu junto ao 

sistema APOLO.

Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória, com urgência, para que o Juízo 

Deprecado fiscalize o cumprimento das cautelares impostas quando da 

concessão da liberdade provisória.

Por fim, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que impulsione o 

feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38279 Nr: 1923-45.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenilo da Silva Santos, Izidro Almeida da 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11.706/MT

 Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 382 do CPP, NÃO RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é hígida e não 

possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.CUMPRAM-SE 

todas as determinações constantes na sentença objurgada.Todavia, 

visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, arbitro os 

honorários do advogado em 10 URH’s, conforme tabela da OAB. Determino 

à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 1644-83.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSTFA, CPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio direto consensual.

 Inicial e documentos às fls. 05/20.

Às fls. 35 as partes requerentes requereram a desistência da ação.

Às fls. 36 o parquet postulou a extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

No caso, ambas as partes requereram a desistência, razão pela qual não 

há óbice quanto à homologação nos moldes pleiteados.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no mínimo 

legal.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 1279-73.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pytlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiro, CERTIFIQUE o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos de código 66260.

Após o cumprimento da providência supra, considerando o teor da 

manifestação de fls. 188, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente.

EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 189.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92005 Nr: 3853-83.2018.811.0105

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. DA SILVA BARROS E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

acerca da decisão de referência 05.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88862 Nr: 2189-17.2018.811.0105

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, JMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdS, SdASdMdC-M, SdSdMdC, EMdJdCdC, 

CdALdCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 “Vistos; Trata-se de procedimento para a aplicação de medidas protetivas 

em favor da criança João Miguel Ventura. Nesta ocasião foram ouvidos os 

presentes com o intuito de colher elementos para a reavaliação da 

situação da criança. Instado a se manifestar o parquet opinou pelo 

desacolhimento da criança. Dada a palavra à genitora, por meio de sua 

advogada, está endossou o pedido ministerial. É o relato do necessário. 

DECIDO. Diante dos elementos coligidos aos autos, em que pese a mãe 

demonstrar amor e interesse em retomar a guarda da criança, não possui 

estabilidade financeira para tanto – inclusive, a mesma está acolhida em 

abrigo nesta cidade. Todavia, no último relatório de estudo psicossocial 

realizado pela equipe multidisciplinar deste Sodalício, foi ventilada a 

possibilidade da criança ser reintegrada à família, residindo com a mãe 

Nayara e a avó materna Madalena Miranda Pinto e o avô, no munícipio de 

Cujubim-RO. Com o fito de evitar uma decisão açodada, DETERMINO as 

seguintes providências: I – INTIMAÇÃO da Sra. Madalena Miranda Pinto 

para apresentar comprovante de endereço; II – EXPEDIÇÃO de carta 

precatória para a Comarca de Cujubim-RO com o escopo de realizar 

estudo psicossocial para aferir se a Sra. Madalena Miranda Pinto possui 

condições de receber a guarda da criança; III – ACOMPANHAMENTO da 

genitora e da criança pelo CRAS, Conselho Tutela e equipe multidisciplinar 

do Juízo, emitindo pareceres mensais. Aportando o resultado do exame 

psicossocial, INTIME o Ministério Público e a genitora (por meio de sua 

advogada) para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem as 

respectivas manifestações, voltem os autos CONCLUSOS para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65793 Nr: 1147-69.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFPC, KP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno a parte exequente ao 

pagamento de custas processuais, e honorários de sucumbência, os 

quais fixo no patamar mínimo.Após trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários advocatícios, e após, ARQUIVE-SE com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76387 Nr: 186-26.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdFM, DFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos c.c guarda entre as partes em epígrafe.

Às fls. 17 o Juízo determinou a emenda à petição inicial para sanar os 

vícios apontados – no caso, a cumulação indevida de pedidos entre a 

incompatibilidade de ritos para as ações de alimentos e de família.

Às fls. 20 a parte apresentou sua emenda à petição inicial, todavia, sem 

cumprir o determinado pelo Juízo.

É o relato do necessário.

DECIDO.

O art. 319 do CPC traz o rol dos requisitos da petição inicial, cuja não 

observância traz como consectário lógico o indeferimento da peça 

vestibular e a extinção do processo sem apreciação do mérito do pedido.

Acaso constate algum defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, o 
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magistrado deve conferir prazo à parte para que sane o vício, conforme 

orientação do art. 321, caput, do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, ao constatar o vício na peça isagógica 

este Juízo determinou que a parte autora a emendasse, contudo, esta não 

o fez da maneira a compatibilizar os pedidos deduzidos com o que dispõe 

a legislação em vigor.

Aliás, a própria representante da parte autora requereu a sua inclusão no 

polo passivo da demanda (?) – fls. 14/15.

Nesta senda, a medida que se impõe ao caso em voga é o indeferimento 

da petição inicial e a consequente extinção do feito.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 

321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, sem resolução de 

mérito, JULGO EXTINTO o processo.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas devidas.

P. R. I. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89823 Nr: 2709-74.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCAG, PSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a Cota ministerial de ref. 08, eis porque DETERMINO: I - a 

realização de estudo ao junto à criança e aos requerentes para 

averiguação de eventual vínculo afetivo, no prazo de 30 (trinta) dias; II - a 

intimação da genitora da criança para informar o nome do suposto pai da 

criança Pedro Luiz, no prazo de 05 (cinco) dias.

NOMEIO como curador especial da criança Pedro Luiz Quirino Gonçalves o 

Defensor Público desta Comarca, devendo apresentar contestação no 

prazo legal.

Com as informações, voltem conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92005 Nr: 3853-83.2018.811.0105

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. DA SILVA BARROS E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para recolher custas, no prazo legal, sob pena de 

indeferimento inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 3039-71.2018.811.0105

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOS, MDPDO, ADPDO, GDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com 

base no artigo 725, inciso VIII, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos, bem como resolvo o mérito, com espeque no art. 487, inciso III, 

alínea b, do mesmo estatuto legal.CONDENO as partes ao pagamento de 

custas processuais, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.DESCABE 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, 

eis que não houve pretensão resistida.Ao Ministério Público para 

CIÊNCIA.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas na 

distribuição.P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 284-74.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDJDSDO, KNSS, DPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de alimentos entre epígrafe.

Durante audiência de conciliação, as partes se autocompuseram.

Instado a se manifestar, o parquet exarou parecer favorável à 

homologação do acordo entabulado entre as partes.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência no mínimo legal, contudo, 

suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiária da 

Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

ARBITRO os honorários dos advogados dativos que atuaram no feito em 

dois URHS.

Certifique-se o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários e, 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91396 Nr: 3537-70.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DE BAIRROS KNOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICO - ME, D. DE J. SANTOS COMÉRCIO 

DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS - ME, DERIANE DE JESUS 

SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.
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DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe audiência de 

conciliação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um defendor público ou dativo por este Juízo.

 Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para este Magistrado para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 3357-88.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERIANE DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCAR VEICULOS, DALCAR COMÉRCIO 

VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PERDAS E DANOS entre as 

partes em epígrafe.

Em petição de ref.04 as partes informaram que entabularam acordo extra 

autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na forma 

convencionada pelas partes.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88862 Nr: 2189-17.2018.811.0105

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, JMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdS, SdASdMdC-M, SdSdMdC, EMdJdCdC, 

CdALdCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos;

Revisitando os autos com vagar se verifica que algumas informações 

prestadas durante a audiência concentrada não correspondem com 

aquelas constantes dos autos.

Com efeito, os documentos pessoais da Sr.ª Naiara Ventura da Silva 

atestam que esta é filha de Iracilda Maria Ventura e não de Madalena de 

Miranda Pinto, como foi afirmado durante a solenidade.

Outrossim, nos autos n.º 1169-69.2010.8.11.0105 (Código: 39727) a Sr.ª 

Naiara Ventura da Silva figura como vítima de um crime de estupro de 

vulnerável praticado, em tese, por Valter de Oliveira Pinto – o suposto avô 

paterno da criança João Miguel.

Como se não bastasse, no curso do Inquérito Policial que resultou na 

denúncia dos autos n.º 1169-69.2010.8.11.0105 (Código: 39727) a Sr.ª 

Madalena de Miranda Pinto afirmou ser tia por afinidade de Naiara Ventura 

da Silva e esposa de Valter de Oliveira Pinto.

Desta forma, além das determinações proferidas durante a audiência 

realizada na movimentação de Ref.: 114, DETERMINO a intimação da Sr.ª 

Naiara Ventura da Silva para comprovar o parentesco com a Sr.ª 

Madalena de Miranda Pinto e que o estudo psicossocial deprecado ateste 

se o núcleo familiar da Sra. Madalena e do Sr. Valter poderá acolher a Sra. 

Naiara e a criança, sem que ambos fiquem em situação de vulnerabilidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 1533-07.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerindo Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Ângelo 

Nascimento - OAB:13.427/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Perfilhando detidamente os autos, bem como o sistema Apolo, verifica-se 

que de fato os patronos da parte autora não foram intimados da decisão 

prolatada às fls. 138, razão pela qual acolho a justificativa constante às 

fls. 150.

Dessa forma, NOMEIO perita a Dr.ª Evelin Oliver Berft, para a realização da 

perícia, que pode ser encontrada na Unidade de Saúde da Família do 

Guariba, que servirá independentemente de compromisso, razão por que 

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), consoante tabela V da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305.

Frisa-se que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara em 

local e data a serem fixados pela profissional nomeada alhures.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento através do Sistema AJG, na forma estabelecida pela 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305.

 No mesmo passo, NOTIFIQUE-SE a equipe interdisciplinar do Juízo, para 

que proceda o estudo social na residência da autora, devendo verificar se 

a autora preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 

8.742/93.

Aportando os laudos aos autos, DIGAM as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91989 Nr: 3847-76.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Nonata Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para quem pague as diligencias de 
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oficial de justiça para o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82390 Nr: 3627-15.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mendes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elga Lustosa de Moura Nunes - 

OAB:36.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a 

advogada da parte autora, para que recolha as as diligencias de oficial de 

justiça, que persiste na pendencia da comprovação de pagamento, uma 

vez que foi apresentado comprovante de pagamento de taxa judiciária e 

custas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 1635-19.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81800 Nr: 3224-46.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Firmono da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a contraproposta de transação penal apresentada pela defesa 

em concordância com o Ministério Público e aceita por Messias Firmono da 

Silva (fls. 26), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, 

descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, 

com o consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84013 Nr: 3492-84.2018.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCOS BALDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não 

se faz presente. Assim, à SECRETARIA para:1.CITAR o Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, isso para:a.Responder (inclusive contestar) 

o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado entre o 

TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (caso haja resposta com contestação) ou especificação de 

provas (caso haja revelia);3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69969 Nr: 1452-03.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MAZZOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de abrir vista ao defensor para que apresente alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 3905-34.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 06/02/2019, às 

16h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR a destruição da 

arma;2.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme 

for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as 

Precatórias necessárias;3.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65159 Nr: 243-33.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BASSEGIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a RENATO LUIS BASSEGIO, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à SECRETARIA 

para:1.SOLICITAR a devolução das Precatórias, independentemente de 

cumprimento;2.Intimar a Defesa;3.Intimar o Ministério Público;4.Transitada 

em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as baixas (inclusive 

em banco de dados) e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81453 Nr: 2063-82.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELZIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 06/02/2019, às 

16h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR A DESTRUIÇÃO 

DA ARMA;2.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, 

conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO 

as Precatórias necessárias;3.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 3628-18.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIARILDO HAMILKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/02/2019, às 

17h15min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. Por fim, 

à SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR A DESTRUIÇÃO DA 

ARMA;2.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme 

for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as 

Precatórias necessárias;3.ENDEREÇOS ENCONTRADOS (para levar em 

consideração quando da expedição de mandado, devendo haver procura 

nestes e nos anteriormente indicados):a.Igor: SANTA CATARINA CASA 

ARCO IRIS, Brasnorte;4.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;5.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75104 Nr: 2236-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos em correição...

INTIMAR o advogado que assina a "resposta à acusação" para juntar 

procuração. Prazo: 10 dias.

Não o fazendo, INTIMAR o defensor já nomeado para resposta (ou nomear 

outro, conforme for).

Após juntada ou resposta, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76842 Nr: 3423-86.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRINEU HENCKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAQuanto à diligência até a residência do 

acusado, isso não é matéria de impraticável comprovação por outro meio 

(testemunhal, em sentido amplo), indeferindo-se a produção de tal prova. 

Por fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 05/02/2019, às 15h00min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também 

o interrogatório do réu. Importante consignar que alguns policiais indicados 

como testemunhas pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na 

Comarca, de modo que deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou 

Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o local onde estão, sendo 

expedida a Precatória respectiva. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.PROVIDENCIAR a destruição da arma;2.MANTER contato com a Cia 

da PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os 

policiais arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;3.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, 

se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 444-20.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI REGINALDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Ortiz Neto - 

OAB:47.577/PR, Marissol Jesus Filla - OAB:17245/PR

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 06/02/2019, às 

15h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo). Por fim, à SECRETARIA 

para:1.ENDEREÇOS ENCONTRADOS em pesquisa via INFOJUD e outros 

(para levar em consideração quando da expedição de mandado, devendo 

haver procura nestes e nos anteriormente indicados):a.Mariza: CPO 

LINNHA PARANA, Cotriguaçu;b.Sidnei: Volmir Bervian, 427, 

Cotriguaçu;2.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 
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os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 71-77.2004.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LOPES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - PROC. FEDERAL - OAB:3.779/MT, AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a Certidão da contadoria de Ref 03

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 77-64.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Devidamente citada, a parte-executada manifestou “concordância” e 

pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

Por conta disso, expediu-se a Requisição de Pequeno Valor, 

encaminhando-a ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador 

Geral, o qual, mesmo intimado, não efetuou o pagamento no prazo legal de 

60 dias.

Por isso, determinou-se o bloqueio de verbas nas contas da 

parte-executada, expedindo-se, posteriormente, o competente Alvará 

Judicial para levantamento/transferência dos valores em favor da 

parte-exequente.

Consta ofício expedido pelo Setor de Depósitos Judiciais do TJMT 

comprovando o pagamento dos Alvarás.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido nas despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, 

da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, 

§2º e §3º, I, do CPC).

III DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67132 Nr: 1181-28.2015.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WALTER BELIZÁRIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL CIÉSLIK, IZALINO ALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão ref. 26, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63870 Nr: 683-63.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADOS, LBFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA às partes requerentes, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 551.16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos ), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de Fls.36-37. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 137,76 ( 

Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das partes requerentes dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67665 Nr: 63-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...
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I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Devidamente citada, a parte-executada deixou o prazo decorrer sem 

apresentar manifestação.

Por conta disso, expediu-se a Requisição de Pequeno Valor, 

encaminhando-a ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador 

Geral, o qual, mesmo intimado, não efetuou o pagamento no prazo legal de 

60 dias.

Por isso, determinou-se o bloqueio de verbas nas contas da 

parte-executada, expedindo-se, posteriormente, o competente Alvará 

Judicial para levantamento/transferência dos valores em favor da 

parte-exequente.

Consta ofício expedido pelo Setor de Depósitos Judiciais do TJMT 

comprovando o pagamento dos Alvarás.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido nas despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, 

da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, 

§2º e §3º, I, do CPC).

III DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79229 Nr: 528-21.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME, CILVANI PINTO 

DE LIMA TONETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, promovendo o “juízo de retratação”, REVOGA-SE a 

sentença anteriormente prolatada, HOMOLOGANDO-SE o acordo 

entabulado, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Em continuidade, com 

embasamento no art. 313, II, do CPC, DEFERE-SE o pedido de suspensão 

do processo, todavia, LIMITADO ao prazo de 6 (seis) meses, conforme, 

parágrafo 4º do mesmo artigo.Decorrido o prazo supra, INTIMAR a 

parte-autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 313, §5º, do CPC).Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83626 Nr: 3260-72.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉCIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAS LIMITED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não ter a parte-autora comprovado a hipossuficiência 

financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC c/c artigo 456 da CNGC, INDEFERE-SE o pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita pleiteada pela parte-autora.Assim, nos termos do artigo 

321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:1.Atribuir o 

valor correto à causa, com todas as consequências pertinentes (arts. 

291, 292, II, V e VI, todos do CPC);2.Juntar o Contrato Particular de 

Arrendamento;3.Recolher as taxas, custas e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 1237-95.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO C. MENDES, RODRIGO CAMILO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento da parte-autora.

Não obstante o deferimento, em consulta ao Sistema Renajud não foram 

encontrados veículos em nome da parte-executada, conforme pode ser 

visto nos comprovantes em anexo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR pessoalmente a 

parte-requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias.

2. Com a resposta ou o decurso de prazo, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 2903-92.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON NEI RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, verificando presentes os requisitos ensejadores da 

espécie, DEFERE-SE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na exordial, expedindo-se o competente mandado, conforme 

estabelece o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.Tendo em vista a indicação 

de fiel depositário, o Oficial de Justiça deverá depositar o bem em mãos 

deste, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do bem, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

(cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos 

autos, mais custas, despesas e honorários advocatícios.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISPor isto, à SECRETARIA para:1.CITAR a 

parte-requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 

911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e 
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exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-Lei 911/69) e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contando-se da execução da medida ora concedida;Consigna-se 

que não houve o pedido da inclusão da presente “Busca e Apreensão” no 

Renavan através do Sistema RENAJUD. Na hipótese de descumprimento 

do mandado de busca e apreensão pelo requerido (art. 3º, §14, do 

Decreto-Lei 911/69), INCIDIRÁ multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado, o valor, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas em caso de 

descumprimento. (...) .Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82544 Nr: 2645-82.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional 

e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos 

arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da 

CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da 

Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 

8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas 

para:1.IMPOR a obrigação de não fazer, consistente em isolamento da 

área, devendo, o demandado, abster-se de exercer atividade 

agropecuária no local de floresta degradada, de modo a permitir sua 

regeneração gradual enquanto não se executam outras medidas para a 

recuperação da área degradada, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$100,00 (cem reais);2.DETERMINAR, ao demandado, a 

obrigação de fazer, consistente na apresentação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de 

preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não 

possuir. PRAZO: 90 dias contados da citação/intimação, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) após o 

prazo;3.DETERMINAR, ao demandado, a obrigação de fazer, consistente 

em tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do 

Poder Público ou organizações não governamentais para promover de 

forma proativa o reflorestamento da área degradada.INDEFERE-SE o pleito 

relacionado à elaboração e execução de PRAD, pelos motivos expostos. 

IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de novembro de 2018, às 09h00min, na sala de audiências do CEJUSC. 

(...) Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 3086-63.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAXIMIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional 

e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos 

arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da 

CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da 

Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 

8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas 

para:1.IMPOR a obrigação de não fazer, consistente em isolamento da 

área, devendo, o demandado, abster-se de exercer atividade 

agropecuária no local de floresta degradada, de modo a permitir sua 

regeneração gradual enquanto não se executam outras medidas para a 

recuperação da área degradada, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$100,00 (cem reais);2.DETERMINAR, ao demandado, a 

obrigação de fazer, consistente na apresentação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de 

preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não 

possuir. PRAZO: 90 dias contados da citação/intimação, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) após o 

prazo;3.DETERMINAR, ao demandado, a obrigação de fazer, consistente 

em tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do 

Poder Público ou organizações não governamentais para promover de 

forma proativa o reflorestamento da área degradada.INDEFERE-SE o pleito 

relacionado à elaboração e execução de PRAD, pelos motivos expostos. 

IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de novembro de 2018, às 09h30min, na sala de audiências do CEJUSC. 

(...) Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81644 Nr: 2159-97.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento do Ministério Público, considerando a 

necessidade de reavaliação da medida, conforme previsão dos 

parágrafos 12 e 13 da CNGC.

Homologado o Plano Individual de Atendimento, de rigor o início do seu 

cumprimento (art. 875, §7º da CGNC).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o adolescente, bem como NOTIFICAR seus pais ou 

responsáveis acerca do início da execução da medida socioeducativa, 

nos termos do PIA elaborado. Deve o adolescente se encaminhar até a 

Secretaria Municipal de Assistência Social para tanto;

2. OFICIAR à Secretaria Municipal de Assistência Social acerca do início 

da execução da medida socioeducativa, nos termos do PIA elaborado, 

bem como para elaborar relatórios bimestrais de acompanhamento, 

devendo ser informada a evolução do PIA e/ou eventual descumprimento 

da medida;

a. Os relatórios devem ser juntados aos autos em até 10 dias após o final 

de cada bimestre;

3. Juntados os relatórios, VISTAS ao Ministério Público e à defesa para 

que, no prazo sucessivo de 15 dias, manifestem-se, requerendo o que 

entenderem de direito;

4. Havendo requerimento de cessação ou alteração da medida, conclusos 

para análise;

5. Por outro lado, havendo manifestação no sentido de continuidade da 

execução, aguardar em Secretária até o escoamento do prazo de 06 

meses (a contar do início da execução da medida) e após, juntados os 03 

relatórios, VISTAS ao Ministério Público e à defesa para que, no prazo 

sucessivo de 15 dias, manifestem-se, vindo conclusos posteriormente.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 2522-84.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MIRIAM PINHO SOUZA DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação civil pública de obrigação de fazer” 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o 

Município de Cotriguaçu/MT e o Estado de Mato Grosso, objetivando 

compeli-los a providenciar de forma contínua os medicamentos INSULINA 

APIDRA (glulisina) e ALLEGRA D (fexofenadina 60mg + pseudoefedrina 

120mg) à paciente Mirian Pinho Souza Doerner.

Após o recebimento da Inicial, o Ministério Público peticionou informando 

que a parte substituída não necessita mais da disponibilização dos 

medicamentos pelo Município, motivo pelo qual, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 3º, IV, da Lei Estadual 

7.603/01.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Ciência ao Ministério Público.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79595 Nr: 760-33.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.Quanto ao benefício da “gratuidade 

da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo.Por fim, ressalta-se que o rito escolhido foi o da expropriação, 

conforme especificado.Portanto, à SECRETARIA para:1.CITAR o 

executado por meio de CARTA PRECATÓRIA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

descrito na petição, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do Código de 

Processo Civil;2.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o 

restante.3.Não efetuado o pagamento no prazo mencionado ou decorrido 

o prazo sem manifestação, INTIMAR a PARTE-AUTORA para requerer o 

que entender de direito, em seguida REMETER os autos ao Ministério 

Público, fazendo conclusos posteriormente;4.Consigne que, transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do CPC);5.Apresentada impugnação, INTIMAR a 

exequente para se manifestar (prazo de 15 dias);6.Após, vistas ao 

Ministério Público;7.Na hipótese de o executado comprovar o pagamento 

ou após manifestação da exequente e Ministério Público, 

CONCLUSOS.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79887 Nr: 919-73.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão ref. 27, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79692 Nr: 815-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAF, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em consulta ao Sistema Infojud, encontrou-se possível endereço 

atualizado da parte-requerida, conforme consulta em anexo.

Ressalta-se que foi tentado contato telefônico com TIAGO através do 

número de telefone indicado no Acordo (66 98439-7392), todavia sem 

êxito.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida, através de Carta Precatória, do inteiro teor 

da sentença proferida nos autos no endereço encontrado;

2. Havendo diligência positiva, seguir os demais itens constantes na 

sentença (ref. 15);

3. No caso de diligência negativa, INTIMAR a parte-requerida pela via 

editalícia e após seguir os demais itens constantes na sentença (ref. 15).

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79572 Nr: 745-64.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Deferida a liminar, não foi possível proceder à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente descrito na Inicial, isso porque, o referido bem foi 

“vendido”, conforme teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça.

Por isso, a parte-autora peticionou requerendo a conversão da presente 

demanda em “Ação de execução”, com base na disposição contida no 

artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, bem como a compensação entre débitos e 

créditos havidos entre as partes.

Pois bem. Não obstante a possibilidade da conversão em “ação” 

executiva, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, ressalta-se que 

isso implicaria em razoável surpresa ao requerido, o que poderia provocar 

prejuízos à defesa do devedor, já que a demanda encontra-se estabilizada 

com a citação do requerido.

Por isso, prestigiando o princípio do contraditório, bem como levando-se 

em conta o disposto no art. 329, II, do CPC, deve ser aberta a possibilidade 

de manifestação do requerido, no prazo de 15 dias.

Assim, antes de analisar a possibilidade da conversão da busca em 

apreensão em “Ação de execução”, bem como a compensação entre 

débitos e créditos havidos entre as partes, necessária a manifestação do 

requerido.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre o requerimento da parte-autora;

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 3770-22.2017.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBF, GN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVOTendo em vista o cumprimento integral da obrigação, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.DEIXA-SE de condenar a 

parte-requerida ao pagamento das despesas processuais (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC), bem como dos honorários advocatícios, 

considerando que não houve a angularização processual.IV DISPOSIÇÕES 

FIANAIS – À SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67895 Nr: 160-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBE-SE o requerimento.Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.Por fim, ressalta-se que o rito 

escolhido foi o da expropriação, conforme especificado.Portanto, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

descrito na petição, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do Código de 

Processo Civil;a.OBS: endereço atualizado no requerimento de ref. 

41.2.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, SE FOR O 

CASO. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e 

os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante;3.Não efetuado 

o pagamento no prazo mencionado ou decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIMAR a PARTE-AUTORA para requerer o que entender 

de direito, em seguida REMETER os autos ao Ministério Público, fazendo 

conclusos posteriormente;4.Consigne que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC);5.Apresentada impugnação, INTIMAR a exequente para se 

manifestar (prazo de 15 dias);6.Após, vistas ao Ministério Público;7.Na 

hipótese de o executado comprovar o pagamento ou após manifestação 

da exequente e Ministério Público (caso não coincidentes), 

conclusos.Intimar. Cumprir. (...) .Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76968 Nr: 3514-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo e 

INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (R$312,00), os 

quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação, por meio de Conta (Conta Corrente: 927988, Agência: 0821, 

Titularidade de Juliana Silva Oliveira, CPF: 053.573.181-74), bem como 

para oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC;a.Deixa-se, por ora, de designar audiência de conciliação, 

sem prejuízo à futura designação, bastando requerimento para tanto;b.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos ou, ainda, no caso de decurso de prazo sem 

manifestação, VISTAS à parte-autora para impugnação no prazo legal ou, 

se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito;c.Em seguida, REMETER os autos ao Ministério 

Público para manifestação;d.Após, conclusos.2.Na hipótese da citação 

pessoal ficar prejudicada por não ser aquele o atual endereço da 

parte-requerida, DEFERE-SE, desde já, a citação do requerido pela via 

editalícia nos termos já explicados;a.OBS: O Edital também deverá ser 

divulgado no DJE;b.Decorrido o prazo do edital, NOMEAR curador especial 

para representar a parte-requerida, através da lista constante da 

Secretaria (obedecendo, como sempre, à alternância);c.Posteriormente, 

INTIMAR o curador especial para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca da nomeação. Aceitando-a, deverá apresentar contestação, no 

mesmo prazo;d.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;e.Em seguida, 

REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;f.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. (...).Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 120-35.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 
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OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento do Ministério Público.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. DETERMINAR ao Oficial de Justiça a elaboração de auto de 

constatação, devendo indicar se no endereço apontado reside NAIARA 

DE AMORIM UNGRIA;

a. OBS: devem ser expedidos mandados para os endereços apontados na 

Cidade de Juruena e carta precatória para a Comarca de Nova Monte 

Verde/MT.

2. Caso algum dos endereços apontados seja o atual domicílio de NAIARA:

a. DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao 

Juízo a realização de Estudo Social e Psicológico na residência da 

adolescente, devendo ser indicada a necessidade ou não de continuidade 

do acompanhamento do caso, bem como informação técnica quanto à 

possibilidade de outras intervenções.

b. OBS: Relatório deve ser entregue no PRAZO DE ATÉ 30 DIAS após o 

dia da visita (tendo sido levado em conta o local de atendimento e a 

natureza do caso);

3. Juntado o Relatório ou na hipótese de nenhum destes endereços serem 

o atual domicílio de NAIARA, VISTAS ao Ministério Público para 

manifestação;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 1236-08.2017.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, autoridade titular da SECRETARIA DE ESTADO E DE 

GESTÃO, autoridade titular do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:273528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão de decurso de prazo, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76001 Nr: 2822-80.2017.811.0099

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETA-SE a 

CURATELA ESPECÍFICA de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA, definindo como 

sua curadora ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA, autorizando a curadora a 

cumprir com seu pleito, sendo:ØCuidar do acompanhamento médico do 

curatelado;ØAdministrar bens;ØA representação do curatelado perante o 

INSS e instituições bancárias;ØAdministração de benefício 

previdenciário;ØRepresentar o curatelado em juízo e fora dele. (...) 

.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70660 Nr: 1917-12.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, a fim de CONDENAR o requerido VALDINEI 

BASILIO DA COSTA ao pagamento definitivo do valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo vigente, a título de alimentos, em favor de ÉRYCA 

VANDRESSA SOUZA COSTA, cujo pagamento deverá ser efetuado até 

todo dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta 

sentença.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme disposto no art. 84, §2º, do Código de 

Processo Civil.IV – DISPOSIÇÕES FINAISFuturas intimações pessoais da 

parte-autora devem ser direcionadas ao endereço indicado na ref. 36, 

considerando a mudança de domicílio.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71518 Nr: 2424-70.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE o requerimento.Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.Por fim, ressalta-se que o rito 

escolhido foi o da expropriação, conforme especificado.Portanto, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

descrito na petição, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do Código de 

Processo Civil;2.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o 

restante;3.Não efetuado o pagamento no prazo mencionado ou decorrido 

o prazo sem manifestação, conclusos para diligencia no Sistema 

Bacenjud, conforme solicitado;4.Consigne que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC);5.Apresentada impugnação, REMETER ao Ministério Público para se 

manifestar (prazo de 15 dias);6.Na hipótese de o executado comprovar o 

pagamento ou após manifestação da exequente e Ministério Público (caso 

não coincidentes), conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 
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como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73552 Nr: 1096-71.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDOL, JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDN, JDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:, EMERSON MONTEIRO TAVARES - OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos em correição.

Por ter sido devidamente citado e não contestar os pedidos iniciais, 

DECRETA-SE A REVELIA do requerido CIONE BALBINO DO NASCIMENTO, 

para tão somente os efeitos da desnecessidade de intimação, dado que 

se trata de discussão em torno de direitos indisponíveis, o que impossibilita 

o efeito material da revelia (presunção de veracidade, art. 344 do CPC), 

nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Retornada a carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá com a 

finalidade de intimação do requerido CIONE, bem como de realização de 

estudo psicossocial em sua residência (ref. 99), deve o processo ter 

seguimento.

Verifica-se que não foram oportunizadas vistas à parte-autora para 

apresentar impugnação à contestação e resposta ao pedido contraposto 

feito pela requerida JANAINDA DE OLIVEIRA LOPES ou especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito.

Da mesma forma, deve o Ministério Público se manifestar, pois, ainda que 

tenha havido a renúncia do patrocínio (ref. 42), há a intervenção como 

fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CONSIDERAR decretada a revelia do requerido CIONE BALBINO DO 

NASCIMENTO, sendo desnecessária, a partir de agora, a intimação dele 

para os ulteriores atos processuais;

2. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado para que apresente 

impugnação à contestação e resposta ao pedido contraposto feito pela 

requerida JANAINDA DE OLIVEIRA LOPES ou especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, VISTAS ao Ministério Público para manifestação, fazendo 

conclusos em seguida.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73911 Nr: 1358-21.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JORDILINO MENDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O Município de Juruena protocolou petição requerendo que se 

promovesse “Juízo de retratação” para excluí-lo do polo passivo da 

presente demanda, aduzindo sua ilegitimidade passiva.

POIS BEM.

O art. 494 do Código de Processo Civil traz como regra a inalterabilidade 

da sentença e, como exceção, prevê apenas duas hipóteses:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Sabe-se que da sentença caberá apelação, nos termos do art. 1.009 do 

CPC, não havendo previsão de “juízo de retratação”, na hipótese.

O instituto do “juízo de retratação” está previsto no Código de Processo 

Civil apenas em 03 hipóteses:

? Indeferimento da petição inicial (art. 331 do CPC);

? Improcedência liminar do pedido (art. 332, §3º, do CPC);

? Desde que interposto Recurso de Apelação, todas as sentenças de 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, §7º, do CPC).

Como o caso dos autos não retrata alguma das situações previstas, 

DEIXA-SE de promover o juízo de retratação pela total falta de previsão 

legal, sendo instituto incabível na espécie.

No mais, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR integralmente o disposto na sentença proferida (ref. 66).

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74611 Nr: 1880-48.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO STÜHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, RICARDO GAZZI - 

OAB:135319

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.CONDENA-SE a 

parte-autora ao pagamento das despesas processuais (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC), remanescentes, se houver, conforme disposição 

do artigo 90 do CPC, bem como aos honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do 

CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 4144-38.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE BARBOSA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pela falta de requisitos ensejadores 

da medida.DESIGNA-SE audiência de instrução (sempre frisando a 

possibilidade de conciliação) para o dia 14.12.2018, às 10h00min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS À SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes quanto ao teor da 

presente decisão, bem como para comparecer a audiência 

designada;2.INTIMAR pessoalmente o requerente, para fins de depoimento 

pessoal (requerimento da parte-requerida);3.Caso haja indicação de 

testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;4.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, da hora e do local da audiência.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 4329-76.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Por ter sido devidamente citado e não contestar os pedidos iniciais, 

DECRETA-SE A REVELIA do requerido FÁBIO CRISTIANO MURTA, para tão 

somente os efeitos da desnecessidade de intimação, dado que se trata de 

discussão em torno de direitos indisponíveis, o que impossibilita o efeito 

material da revelia (presunção de veracidade, art. 344 do CPC), nos 

termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o estudo social e psicológico foi realizado na residência 

da parte-autora sem a presença do menor A. P. M., bem como se constata 

que a carta precatória expedida para a Comarca de Poxoréu/MT, não 

obstante ter expressa menção quanto à realização de estudo 

psicossocial, retornou sem a realização do mencionado estudo já 

determinado.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CONSIDERAR decretada a revelia do requerido FÁBIO CRISTIANO 

MURTA, sendo desnecessária, a partir de agora, a intimação dele para os 

ulteriores atos processuais;

2. DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao 

Juízo a realização de Estudo Social e Psicológico na residência da 

parte-autora, em relação ao menor A. P. M. (situação de guarda de filho);

a. OBS: Relatório deve ser entregue no PRAZO DE ATÉ 30 DIAS após o 

dia da visita (tendo sido levado em conta o local de atendimento e a 

natureza do caso).

3. EXPEDIR nova carta precatória à Comarca de Poxoréu/MT, solicitando 

aquele Juízo que determine a realização de estudo psicossocial em 

relação ao requerido (situação de guarda de filho);

4. Juntados os estudos, VISTAS ao Ministério Público, conforme solicitado;

5. Após, conclusos para saneamento.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78993 Nr: 391-39.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 (...) Verificando-se aparentemente atendidos os conteúdos dos arts. 319 

e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE o requerimento.Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.DEFERE-SE o pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão, a fim de viabilizar o protesto 

judicial, conforme art. 517, §2º, do CPC.Ato contínuo, ressalta-se que o rito 

escolhido faz com que o débito alimentar autorizativo da prisão seja o 

relacionado apenas às três últimas prestações vencidas anteriores ao 

ajuizamento da demanda, nos termos do §7º do artigo 528 do 

CPC.Portanto, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR a certidão de teor da 

decisão, a fim de viabilizar o protesto judicial, no prazo de 03 dias, 

conforme disposição do art. 517, §2º, do CPC;2.INTIMAR a 

parte-executada por meio de CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 

528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito exequendo com os acréscimos legais, a serem 

depositados na conta bancária da parte-autora ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando que poderá ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, do 

CPC);3.Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de 

pagamento, VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não 

coincidentes);4.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

conclusos para análise da possibilidade de decretação de prisão 

civil;5.Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de 

extinção;Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 2314-71.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente a 

representante da requerente, considerando a necessidade de seu 

depoimento pessoal (pleito do Ministério Público);2.INTIMAR a parte-autora 

(via advogado) da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência e, querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las para a 

audiência;2.CONSIDERAR decretada a revelia do requerido, sendo 

desnecessária, a partir de agora, a intimação dele para os ulteriores atos 

processuais.3.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para 

comparecer à audiência designada;Caso haja indicação de testemunha a 

ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o 

pagamento da diligência a cargo de quem requerer. Nos termos do artigo 

455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e local da 

audiência.Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 2315-56.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 

(um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 12.12.2018, às 10h20min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida para 

conhecimento do processo (atentando-se ao endereço informado à ref. 

17), bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados 

(R$318,00), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a 

contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa; 

3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC;4.CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer 

à audiência.Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 3982-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos em correição.I DA ATUAL FASE PROCESSUALObteve-se êxito na 

conciliação em relação aos alimentos e visitas.O processo continuou em 

relação aos bens.Foi apresentada contestação.Não foi apresentada 

impugnação.Não há preliminares. II DO REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA PELA REQUERIDAQuanto ao benefício da 

“gratuidade da Justiça” pugnado pela requerida (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.Continua-se.III DO SANEAMENTO 

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões 

fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória:üDa especificação 

dos bens adquiridos pelas partes;üDa existência da chácara situada no 

prolongamento da Avenida Independência, Juruena/MT;üAs próprias 

questões de mérito.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do 

CPC).Considerando ter havido a indicação de provas pretendidas (oitiva 

de testemunhas), de rigor a designação de audiência.Assim, DESIGNA-SE 

audiência para o dia 10.12.2018, às 11h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.Por isso à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora (por meio de seu advogado) para 

comparecer à audiência;2.INTIMAR a parte-requerida (por meio de seu 

advogado), para que compareça à audiência ora designada;3.INTIMAR as 

testemunhas indicadas à fl. 57 (ref. 53) para que compareçam à 

audiência, valendo-se dos endereços lá indicados;4.Caso haja indicação 

de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;5.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, da hora e do local da audiência.Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74629 Nr: 1896-02.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL, ANDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, DESIGNA-SE audiência para o dia 12.12.2018, às 

09h40min.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o adolescente 

ALLANFRON, através de seu representante legal, para que compareça à 

audiência (Rua Jerusalém, n° 308, Bairro Vila Nova, 

Juruena/MT);2.INTIMAR a requerida (Rua Jerusalém, n° 308, Bairro Vila 

Nova, Juruena/MT) e o requerido para que compareçam à 

audiência;3.OFICIAR ao Centro de Referência da Assistência Social – 

CRAS de Juruena, para que realize atendimento psicológico com o menor 

ALLANFRON e sua genitora, com posterior Relatório. OBS.: o Relatório 

deve ser entregue 30 dias após o dia da visita;4.EXPEDIR Carta Precatória 

à Comarca de Juína para que determine a realização de estudo 

psicossocial em relação ao menor GABRIEL AURELIANO DE LIMA e sua 

avó Gineide Aureliano de Lima, com posterior Relatório (Chácara São 

José, Setor Aeroporto, telefone (66) 98425-9137);5.CIENTIFICAR o 

Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 3192-25.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVOPor tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE A 

TUTELA PROVISÓRIA.No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 28.11.2018, às 13h30min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a 

parte-requerida para:a.Que fique formalmente ciente do processo;b.Que 

compareça à audiência designada, acompanhado de seu advogado (Ou 

em não tendo condições será nomeado Defensor), ficando esclarecido 

que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;3.CIENTIFICAR ao 

Ministério Público para, inclusive, comparecer à audiência;4.OFICIAR ao 

proprietário da Fazenda São José “Sr. Zézinho ou Zequinha”, para que 

apresente informações referentes à remuneração do requerido (podendo 

ser encontrado na Fazenda São José, localizada na Estrada CDR 9, KM 

38, , zona rural, Cotriguaçu/MT).Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83748 Nr: 3336-96.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVOPor tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, FIXAM-SE os 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 

na data de hoje), VALOR ÚNICO PARA TODOS OS FILHOS. IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, às 09h00min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a requerente da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR o requerido 

para:(a)Que fique ciente do processo;(b)Que compareça à audiência 

designada, acompanhado de seu advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

ficando esclarecido que, não havendo conciliação, o requerido deve 

apresentar resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar 

da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC;(c)Pagar os alimentos provisórios fixados (R$318,00), os quais 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação, em conta informada pela requerente;3.DETERMINAR à Equipe 

Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a realização de 

Estudo e posterior Relatório em relação ao lar da requerente e do 

requerido (situação de guarda de filho). OBS.: o Relatório deve ser 

entregue 30 dias após o dia da visita;Intimar.Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83816 Nr: 3376-78.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITIVOPor tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, FIXAM-SE os 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 

na data de hoje). IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, observando-se o 

artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12.12.2018, às 09h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum 

desta Comarca.Por fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a requerente da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação;2.CITAR o requerido para:(a)Que fique ciente do 

processo;(b)Que compareça à audiência designada, acompanhado de seu 

advogado, sendo que o não comparecimento injustificado será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, ficando esclarecido que, não havendo conciliação, 

o requerido deve apresentar resposta (inclusive contestação) no prazo de 

15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;(c)Pagar os alimentos provisórios fixados 

(R$318,00), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a 

contar da presente intimação, na conta: 45382-0, agência: 0821 – SICREDI, 

de titularidade da representante da menor;3.DETERMINAR à Equipe 

Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a realização de 

Estudo e posterior Relatório em relação ao lar da requerente e do 

requerido (situação de guarda de filho). OBS.: o Relatório deve ser 

entregue 30 dias após o dia da visita;Intimar.Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31234 Nr: 1005-55.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascilmo Junior de Lima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NASCILMO JUNIOR DE LIMA REZENDE, 

Rg: 24024364, Filiação: Marlene Coimbra de Lima e Nascilmo Ferreira de 

Rezende, data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 1005-55.2012.811.0034Código 31234VISTOS,1. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de 

NACILMO JÚNIOR DE LIMA REZENDE, imputando-lhe a prática do crime 

descrito no artigo 147 do CP (ameaça).A Acusação pugnou que seja 

extinta a punibilidade do denunciado, pois, sendo menor de 21 (vinte e um) 

anos, a prescrição da pretensão punitiva já decorreu no presente caso 

(ref. 44).Os autos vieram conclusos.É a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido.2. Imputou-se ao denunciado o crime de ameaça, 

previsto no artigo 147 do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 

06 (seis) meses.Sendo a pena inferior a 01 (um) ano, a prescrição antes 

do trânsito em julgado de sentença final é verificada em 03 (três) anos, 

conforme prevê o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.Contudo, quando o 

acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, o prazo 

prescricional é reduzido de metade (art. 115 do CP).Tem-se que o 

denunciado nasceu em 03/04/1993 e supostamente praticou o crime em 

16/09/2012 (com 19 anos).Analisando o artigo 117 e aplicando-o ao caso, 

observa-se que a primeira causa de interrupção do curso da prescrição 

ocorreu com o recebimento da denúncia, portanto, em 06/07/2015 (ref. 

3).Logo, os 03 (três) anos previstos como prazo prescricional ao crime de 

ameaça, reduzidos de metade pela menoridade do acusado (01 ano e 06 

meses), já haviam escoado quando do recebimento da denúncia, mais de 

02 (dois) anos e 09 (nove) meses da data do fato.Desta forma, a tempos a 

pretensão punitiva estatal esvaiu-se, sendo medida imperativa a extinção 

da punibilidade do acusado em obediência ao artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal.3. Ante ao exposto, portanto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de NACILMO JÚNIOR DE LIMA REZENDE, já qualificados 

nestes autos, declarando a prescrição da pretensão punitiva do Estado 

com relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, 

fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 

115, todos do Código Penal.3.1 Ocorrendo o trânsito em julgado da 

presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.3.2 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 20 de setembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 18 de outubro de 2018

Erick Leite Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 1447-11.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Teles Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56449 Nr: 1689-67.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 14 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3580 Nr: 249-66.2000.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRT, CJT, CYT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, MTFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Executada, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da penhora e avaliação, encartado à fl. 608, nos 

presentes autos.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-80.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 100032999-80.2018.8.11.0034 – PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte autora manifestou-se no 

sentido de desistir da ação, tendo em vista a quitação do débito, conforme 

requereu em petição (ID n. 14959191). Convém explicitar, por oportuno, 

que nos juizados especiais não há que se falar em anuência da parte 

requerida, mesmo após citada, para a desistência da demanda, porquanto 

a concordância do réu é desnecessária, nesse sentido, o Enunciado 90, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais, preceitua in verbis: A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do CPC/2015. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Submeta-se o presente PROJETO de 

SENTENÇA ao Juízo para homologação pelo Exmo. Juiz de Direito, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 15 de outubro de 

2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74683 Nr: 773-55.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada as folhas 52, em 

ato continuo, impulsiono os autos para intimar a parte autora a apresentar 

sua impugnação a constestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78481 Nr: 134-66.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LAURINDO SMITH, ELIANE SALES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 39 impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 89-62.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ELIAS SCHWAB, ELISEU JOSÉ 

BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73479 Nr: 218-38.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DIOGO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA - 

OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da devolução da Carta Precatória de provinda de Guarantã do 

Norte, com certidão negativa de citação, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 1624-26.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO VERNER HOFFMANN ME, ELIO VERNER 

HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls.63/156 é tempestiva motivo porque 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que, querendo 

apresente as impugnações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-74.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BERTILO ERTEL - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAGNA ROSIMANE ANTUNES DE JESUS RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 28/11/2018 AS 16:00 HORAS.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115638 Nr: 2547-36.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Granemann Greim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3523-77.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114526 Nr: 1706-41.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josebias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115392 Nr: 2362-95.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Bustamante de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Cleverson Dorneles 

Santiago - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115639 Nr: 2548-21.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirson Granemann Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114941 Nr: 2023-39.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerida da redesignação da audiência 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas, conforme ciente.

___________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101793 Nr: 2466-58.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERNANDES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 1443-24.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Silverio Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiência, 

redesigno a sessão de julgamento para a data de 26 de novembro de 

2018, às 09h00min.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111936 Nr: 3996-63.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT, ERICO STEVAN 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Barreto de Paula Avelino-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência 

será concedida quando estiverem presentes elementos que deixem 

evidentes (a) a probabilidade do direito deduzido pelo requerente e (b) 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Passo a perscrutar 
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a presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência.(a) probabilidade do direito deduzido pelo requerenteAs 

alegações da parte autora vieram conjugadas com documentos que 

permitem aferir, ao menos neste juízo sumário, plausibilidade de suas 

pretensões.De fato, ao que se tem documentado até o momento, 

aparentemente o procedimento de alienação do bem público não foi 

precedido de autorização legislativa.Conquanto a municipalidade tenha o 

poder-dever de anular os próprios atos, o que, em tese, neste aspecto, 

dispensaria o acionamento do Poder Judiciário, observa-se que o pedido 

de tutela de urgência com fim de evitar maiores danos a terceiros com a 

transação do bem, só pode ser obtido, na forma pretendida, por meio de 

decisão judicial. Presente, está, pois, a verossimilhança.(b) perigo de 

danoO risco de dano é evidente. A possibilidade do requerido transacionar 

o imóvel e incrementar a cadeia de eventuais prejudicados pela evicção 

autoriza e recomenda a concessão da tutela urgência. Assim, presentes 

os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, DEFIRO, 

EM TERMOS, o pedido liminar para DETERMINAR o bloqueio da matrícula do 

imóvel n. 5402, registrada no CRI de Guarantã do Norte. INTIMEM-SE a 

requerente para que proceda a averbação da presente decisão, que 

servirá como MANDADO.CITE-SE o demandado para comparecimento em 

audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do 

conciliador.Apresentada a contestação, vistas ao requerente e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 112308 Nr: 4216-61.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsom Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFL Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo n.4216-61.2017.8.11.0087

Requerente: GILSOM GOMES DA SILVA

Requerido(a): CPFL ENERGISA S.A.

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 

13h00min, nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, foi declarada aberta 

a presente audiência, onde se encontravam presentes o requerente 

GILSOM GOMES DA SILVA e seu advogado EDCLEITON MENEGUINI, 

OAB/MT nº 22.882/O e comigo Conciliadora desta Comarca que o digitei.

Aberta a audiência, foi constatada a ausência da requerida, que não foi 

devidamente intimado.

Dada a palavra a parte autora requereu a juntada de substabelecimento, e 

nova intimação da parte requerida no endereço indicado em fls. 40.

Desta forma, recomenda-se a Sra. Conciliadora que a audiência seja 

redesignada para a data de 28 de novembro de 2018, às 13h20min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Izabela Carolina Matiussi Paixão

Conciliadora

Requerente(s): GILSOM GOMES DA SILVA

 Advogado: EDCLEITON MENEGUINI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109823 Nr: 2848-17.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciane Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114791 Nr: 1918-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116484 Nr: 3159-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Roberto de Souza Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.
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Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 3582-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO/21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117451 Nr: 3806-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 
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fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118058 Nr: 4187-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MATHEUS FRAZAO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118101 Nr: 4226-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON RODRIGUES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 
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perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118162 Nr: 4249-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI VIDARENKO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora ajuizou pedido de busca e apreensão, objetivando a 

constrição de bens móveis, alegando a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmara um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis. Reclama o requerente o pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e a notificação 

extrajudicial.

A alteração promovida pela Lei 10.931/04 que teve como objetivo maior 

acelerar o rito processual da ação de busca e apreensão, para que o 

credor visse satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão 

e venda do respectivo bem.

Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela devedora fiduciante, 

estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da dívida pendente 

deve ser adimplida de acordo com os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe deverá ser restituído livre 

de ônus.

A recente jurisprudência do STJ, manifestada em recurso especial que 

seguiu o rito do art. 543-C, do CPC vigente à época, reforçou o 

entendimento acerca da necessidade de pagamento integral da dívida sob 

pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em nome 

do credor.

 Confira-se:

“1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O cenário que se tem, portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar 

pleiteada na ação de busca e apreensão o devedor fiduciante só evitará a 

perda definitiva do bem, caso efetue o pagamento integral da dívida 

pretendida pelo credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o 

cumprimento da liminar.

Com efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto 

911/69, tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das 

parcelas, conforme previsão contratual, acarretou o vencimento 

antecipado de toda a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o 

pagamento do valor integral da dívida pretendida pelo credor.

 Dito de outro modo, e em reforço, havendo vencimento antecipado, o 

pagamento tão somente das parcelas vencidas não tem o condão de 

purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor 

do credor fiduciário.

Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular.

 Cumprida a liminar, será constituído como depositário pessoa a ser 

indicada pelo requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 

horas após o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.

Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será 

restituído livre de ônus.

Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-á 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Consigne-se no mandado que o prazo para o devedor fiduciante, 

querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado 

o pagamento na sua integralidade.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116705 Nr: 3325-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Chagas Ferreira, CEFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacobi Silva Serviços Medicos LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117067 Nr: 3549-41.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PUBLIO CEMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117536 Nr: 3855-10.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, 

JULMAR CASSIMIRO NEVES, Odair José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118124 Nr: 4233-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEVAN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118160 Nr: 4248-32.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Sturn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117226 Nr: 3673-24.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117288 Nr: 3712-21.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 670 de 904



dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117379 Nr: 3781-53.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117380 Nr: 3782-38.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão, ARLINDO RODRIGUES 

DE SOUZA FILHO, Uagna Leviatan Tolomeu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116231 Nr: 2991-69.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transgalvão Transportes LTDA - ME, Fabiano Maitelli 

Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Benefícios Brasil Central de 

apoio ao Transportador Rodoviário - ABTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

 A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115271 Nr: 2271-05.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michely Menezes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

 A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 
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justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116509 Nr: 3176-10.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116929 Nr: 3472-32.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Izabel Miranda Pierezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116930 Nr: 3473-17.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Materni Rosa Romitti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117205 Nr: 3663-77.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida de Fátima Oliveira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 
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pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117861 Nr: 4081-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Salvetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117945 Nr: 4120-12.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Isabel de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118031 Nr: 4170-38.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta Colnago Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 
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(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118225 Nr: 4290-81.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107869 Nr: 1751-79.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gema Hobold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106489 Nr: 987-93.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 808-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MUNIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.
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Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 4259-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a execução e DETERMINO A CITAÇÃO do devedor para que, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação constante do 

título executivo e entregue ao exequente “1.941 (mil novecentos e 

quarenta e uma) sacas de soja”.Na forma do parágrafo 1º do art. 806 do 

Código de Processo Civil, a bem de conferir maior eficácia ao mandado 

executivo, fixo multa pelo atraso em 194 (cento e noventa e quatro) sacas 

de soja.A pleiteada conversão da modalidade executiva pressupõe o 

decurso do prazo para cumprimento voluntário e esgotamento das 

diligências para busca e apreensão da coisa, não podendo ser deferida 

de início com base em prognose de inadimplência. Isso porque, além da 

conversão exigir demonstrativo de débito, nova citação e expedição de 

mandados com natureza diversa (penhora), poderá haver alteração no 

valor corrente do produto a ensejar alteração, para mais ou para menos, 

no valor da execução por quantia.A expedição de certidão de execução 

dispensa autorização do juízo, devendo haver tão somente comprovação 

de eventuais averbações efetivadas pelo exequente.Inviável o 

deferimento de busca e apreensão de supostos grãos em nome de 

terceiros. O procedimento ainda é o de execução para entrega de coisa 

certa, não havendo falar em penhora de créditos, ainda que da mesma 

espécie.Expeça-se, juntamente com o mandado de citação, MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ao qual deverá ser dado imediato cumprimento tão 

logo decorrido, in albis, o prazo para entrega voluntária, acrescendo ao 

principal o montante da multa ora aplicada.Fixo os honorários advocatícios, 

em caso de pagamento ou não apresentação de embargos à execução, 

em 10% sobre o valor da causa e, havendo integral cumprimento no prazo 

de 15 (quinze) dias, reduzo-os pela metade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115805 Nr: 2656-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte 

requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob 

pena de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117217 Nr: 3670-69.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA MACIEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a possibilidade de transação entre as partes, não há falar 

em sobrestamento do feito - para o qual, inclusive, não existe previsão 

legal. Logo, motivado pela instrumentabilidade das formas, defiro a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, intime-se o requerente para 

requerer o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117037 Nr: 3536-42.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Costa Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a 

parte requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem 

lhe será restituído livre de ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 

5 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para 

o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117112 Nr: 3592-75.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Roberto de Souza Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para recolher as custas processuais sobre o 

valor correto da causa, R$ 30.164,47 (trinta mil, cento e sessenta e quatro 

reais e quarenta e sete centavos), sob pena de cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 559-24.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85466 Nr: 1427-31.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madecampos Ind e Com de Madeiras LTDA, VALQUIRIA 

MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueo Michelite ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16.153-A/MT, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87418 Nr: 737-65.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C Pedroso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85530 Nr: 1490-56.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Severino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 3865-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faraó Produtos Funerários Ltda., Milton Coliselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Sauer, Álvaro Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - 

OAB:SC/21017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta por Faraó Produtos Funerários Ltda, 

representada por Milton Coliselli, em face de A. F. Sauer, representada por 

Álvaro Sauer, ambos devidamente qualificados.

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 
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isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118814 Nr: 4650-16.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W L B NEVES COM DE PECAS E ACESS P 

VEICULOS, WASSHINGTON LUIZ BARBOSA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observadas a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118400 Nr: 4381-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKITI KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a 

parte requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem 

lhe será restituído livre de ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 

5 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para 

o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2819-06.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fl. 06, desarquive-se o feito.

 Ato contínuo, cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observadas a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116789 Nr: 3372-77.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO E MACHADO LTDA, Sandra Regina Galvão, 

Fabio Junqueira Machado, Fabiano Maitelli Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por GALVÃO E MACHADO 

LTDA, SANDRA REGINA GALVÃO, FABIANO MAITELLI GALVAO E FÁBIO 

JUNQUEIRA MACHADO em face de SICREDI NORTE - MT, ambos 

devidamente qualificados.

Alega o embargante a existência de abusividades e irregularidades no 

contrato executado.

Diante de tais fatos, requer seja atribuído efeito suspensivo à ação de 

execução.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, havendo requerimento do embargante, poderá o juiz dar efeito 

suspensivo à execução, quando verificar a presença dos requisitos 

autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, este quando restar caracterizado que a execução causará ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e aquele, pela 

relevância dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Assim, analisando o caso concreto, verifico que a princípio, ainda que 

presente a relevância da fundamentação, o perigo de grave dano de difícil 

ou incerta reparação não restou evidenciado, pois a parte autora apenas 

informou que poderá ser expropriados em seus bens, que são utilizados 

para prover a subsistência dele e de sua família.

Deste modo, como a embargante não demonstrou o grave dano de difícil 

ou incerta reparação no prosseguimento da execução, não há como 

acolher o pedido para aplicação do efeito suspensivo a esta.

 Do exposto, recebo os embargos, por serem tempestivos. Contudo, sem o 

efeito suspensivo, assim, este não terá o condão de impedir o curso da 

execução, devendo esta prosseguir normalmente.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110931 Nr: 3423-25.2017.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO E MACHADO LTDA, Sandra Regina 

Galvão, Fabio Junqueira Machado, Fabiano Maitelli Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente acerca do bem ofertado em penhora de fls. 47.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111074 Nr: 3490-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osorio Dal Poz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Vedovatti Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os documentos carreados são insuficientes para possibilitar a 

concessão da benesse, uma vez que não denotam que o requerente 

ficaria impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.Sendo assim, diante da notória falta de presunção do 

estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80489 Nr: 2316-53.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Vedovatti Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorio Dal Poz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente acerca do bem ofertado em penhora, fl. 52/v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116586 Nr: 3225-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Moraes Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte 

requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob 

pena de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 892-29.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório de fl. 47.

Expeça-se certidão de admissão de execução, conforme estabelece o 

artigo 828 do Código de Processo Civil, devendo, a parte exequente, 

comunicar o Juízo caso proceda a averbação de eventuais bens 

passíveis de penhora/arresto/indisponibilidade em nome do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36000 Nr: 2109-25.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Collado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36013 Nr: 2144-82.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Weber Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, bem como para regularizar o CPF da parte autora para 

posterior expedição de RPV

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32011 Nr: 611-08.2013.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Barbosa de Souza, maria Luiza 

Lopes Batista
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marissol Rivera Irineu - 

OAB:28204/GO

 Autos n° 611-08.2013.811.0036 (32011)Carta PrecatóriaDecisão.Vistos 

etc.INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 76/77, pois não encontro 

razões para mudar o posicionamento deste Juízo já firmado na decisão de 

fl. 73, configurado na necessidade de devolução da missiva ao Juízo de 

origem.Pois, além disso, é o Juízo Deprecante o competente para analisar 

a petição de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/ACORDÃO presente às fls. 101/158, visto que, conforme 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores, as matérias cuja competência 

compete ser analisada pelo Juízo Deprecado são apenas aquelas 

expressamente elencadas no artigo 914, § 2º, do CPC, da seguinte 

forma:“Artigo 914, § 2º - Na execução por carta, os embargos serão 

oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência 

para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre 

vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens 

efetuadas no juízo deprecado.”Nesse sentido, considerando que o pedido 

trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/ACORDÃO a competência para analisar alegada impugnação à 

execução é do juízo deprecante, a quem incumbe a prática dos atos 

decisórios.Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia COM URGÊNCIA, em 

consideração ao Ofício de fl. 160, as DETERMINAÇÕES já expressas na 

decisão de fl. 73, isso é, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, de 

origem, com as baixas e homenagens de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 17/10/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12803 Nr: 228-06.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM Gomes - Eletro Paulo Serviços de 

Eletricidade, Paulo Roberto Machado Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 228-06.2008.811.0036 (12803)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da petição da parte executada de fls. 123/123v de que não há 

qualquer manifestação a realizar no presente feito.

Assim, considerando que nada mais foi requerido e que houve o trânsito 

em julgado da sentença de fls. 110/110v, ARQUIVE-SE este processo, 

com as baixas e anotações de praxe, conforme já determinado na 

sentença.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11400 Nr: 516-85.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 Intimar as partes acerca da expedição do alvará nº 444134-6/2018, na 

importância de R$= 122.567,19 (Cento e vinte e dois mil e quinhentos e 

sessenta e sete reais e dezenove centavos)em favor de HUMBERTO 

DOMINGUES FERREIRA, na forma deliberada as fls, 91/91v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16394 Nr: 1135-10.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patriota Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu procurador acerca da expedição do 

alvará nº 443805-1/2018, na importância de R$= 926,78 (Novecentos e 

vinte e seis reais e setenta e oito centavos)em favor do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17527 Nr: 958-12.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gomes de Souza, Clézio Ricardo dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n° 958-12.2011.811.0036

Código: 17527

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido.

Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio do seu advogado via DJE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 341-86.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini, 

Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11.858-A-MT

 Autos nº 341-86.2010.811.0036 (15597)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro de fl. 245, para isso:

1) DESENTRANHE-SE os documentos acostados a petição inicial em 

documento original, juntado em seu lugar cópia dos mesmos, 

certificando-se nos autos e, após, INTIME-SE a parte requerente para 

buscar os referidos documentos, no prazo de 30 (trinta) dias, no balcão 

da Secretaria da Vara Única.

2) Após, o transcurso do prazo, nada sendo requerido, VOLTEM os autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 1041-57.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo, Terezinha Ferreira Pereira, Elso Pereira do Carmo, Elias Pereira do 

Carmo, Eleuze Silva Pereira, Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851, Daniel Ostronoff - OAB:19.2980-SP, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Francisco Cesar 

Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Autos n°: 1041-57.2013.811.0036 (32483)

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

742/751), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5523 Nr: 712-94.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônia Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Fernanda Zaffalon-Procuradora Federal - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Autos/ Código nº 5523

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se dos documentos acostados ao pedido de habilitação de 

herdeiros que os Requerentes Milton Martins de Oliveira e Edinair Martins 

Oliveira, não comprovarão nos autos de suas filiações (fls. 215v° e 235), 

o que se faz obrigatório para habilitação.

Portanto, INTIMEM-SE os requerentes, por meio de seus advogados via 

DJE, para comprovarem por meio de documentos a filiação com a de cujus, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 1820 Nr: 3-98.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberato Gabriel de Moraes, Heitor Cordeiro de 

Bastos, Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010, LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - OAB:6143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Marco Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 3-98.1999.811.0036 (1820)

Ação de Nulidade de Carta de Aforamento

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 256/258 quanto ao pedido 

de reconsideração, pois não encontro razões para mudar o 

posicionamento deste Juízo já firmado na decisão de fls. 250/252.

2) DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 412/414v, deste modo 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, JUNTE aos 

autos o comprovante da interposição do Recurso de Agravo de 

Instrumento juntado às fls. 374/410, sob pena de prosseguimento do 

presente feito e reinício do prazo para a parte depositar em juízo o valor 

referente aos honorários periciais.

3) CASO a parte autora junte neste feito o devido comprovante de 

interposição do aludido Recurso de Agravo de Instrumento, DETERMINO 

que AGUARDE-SE a decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça referente 

ao mencionado recurso de Agravo de Instrumento, ARQUIVANDO 

PROVISORIAMENTE o presente feito, pois diante da natureza da causa em 

discursão em Segunda Estância, julgo prudente suspender, não somente, 

os efeitos da decisão combatida, mas todo o processo até julgamento final 

do referido recurso.

 4) CASO a parte autora NÃO junte neste feito o devido comprovante de 

interposição do aludido Recurso de Agravo de Instrumento, AGUARDE-SE 

o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias exposto na decisão de fls. 

250/252, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 693-15.2008.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odesvaldo Pereira de Amorim, Laurentino 

Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Autos: 693-15.2008.811.0036 (13240)

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, RECEBO 

o recurso em sentido estrito interposto pelo Acusado (fls. 309), com 

fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

INTIME-SE o Recorrente, na pessoa do seu Defensor, para que, no prazo 

de 02 (dois) dias, apresente as suas razões recursais (art. 588, primeira 

parte e parágrafo único do CPP).

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para oferecer contrarrazões, 

no prazo de 02 (dois) dias (art. 588, segunda parte, do CPP).

Após, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 19/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 17-28.2012.811.0036
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 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGdA, LFGdA, DGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:

 Autos n° 17-28.2012.811.0036 (30173)

Ação de Investigação de Paternidade

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 279, nos termos 

apresentados.

1) Dessa forma INTIME-SE PESSOALMENTE os autores WESLEY GOMES 

DO AMARAL e LUIZ FELIPE GOMES DO AMARAL, atualmente, maiores de 

idade, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTEM-SE nos autos 

ou COMUNIQUEM a Defensoria Pública sobre o interesse no 

prosseguimento da presente lide de Investigação de Paternidade, em face 

do requerido Sérgio Luiz Gorgonha Gonçalves, sob pena de extinção do 

presente feito, sem resolução do mérito.

2) Após, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação a eventual manifestação 

dos autores.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM-SE os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60687 Nr: 2569-53.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/ A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:349427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2569-53.2018.811.0036 (60687)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

 Vistos etc.

 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.) ou requerer o parcelamento do valor da 

execução nos termos do art. 916 do NCPC.

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, oferecimento de bens ou 

requerimento de parcelamento, deverá ser procedida a PENHORA em 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito atualizado, juros 

custas e honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do Novo C.P.C).

 4) Em não sendo localizado os executados para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 22/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12295 Nr: 1159-43.2007.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Pereira, Devalcir Rodrigues dos 

Santos, Suely Moreno da Silva, Liberalino Gomes de Moraes, Joana 

Sebastiana Guimarães Toledo Piza, Ieda Souza de Moraes, Liberato 

Gabriel de Moraes Filho, Adeir Rodrigues dos Santos, Negão do Belinho, 

Gerson de Moraes, Júlio César de Tal, Marcelo Rodrigues Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 1159-43.2007.811.0036 (12295)

Ação de Manutenção de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 596/597 quanto ao pedido 

de reconsideração da decisão de fl. 408, pois não encontro razões para 

mudar o posicionamento deste Juízo já firmado na decisão exposta na 

Ação de Nulidade de Carta de Aforamento em APENSOde n° 

3-98.1999.811.0036 (1820) (fls. 250/252 desses autos).

2) DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 607/611, deste modo 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, JUNTE aos 

autos o comprovante da interposição do Recurso de Agravo de 

Instrumento juntado às fls. 416/594, sob pena de prosseguimento do 

presente feito, para que a parte autora recolha as custas processuais 

pendentes.

3) CASO a parte autora junte neste feito o devido comprovante de 

interposição do aludido Recurso de Agravo de Instrumento, DETERMINO 

que AGUARDE-SE a decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça referente 

ao mencionado recurso de Agravo de Instrumento, ARQUIVANDO 

PROVISORIAMENTE o presente feito, pois diante da natureza da causa em 

discursão em Segunda Estância, julgo prudente suspender, não somente, 

os efeitos da decisão combatida, mas todo o processo até julgamento final 

do referido recurso.

 4) CASO a parte autora NÃO junte neste feito o devido comprovante de 

interposição do aludido Recurso de Agravo de Instrumento, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o 

comprovante de pagamento das custas processuais pendentes, levando 

em consideração o valor atualizado da causa, visto que foi revogado os 

benefícios da Justiça Gratuita

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Julio Júnior - 

OAB:10956/MT, Ângelo Bernadino de Mendonça Júnior - 

OAB:16.330, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130/MT, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O, 

Waldemar Nestor de Araujo Filho - OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Autos n° 108-94.2007.811.0036 (10842)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.
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Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 372/372v, pois não encontro 

razões para mudar o posicionamento deste Juízo já firmado na decisão de 

fl. 369, inclusive em obediência a Decisão Liminar do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso proferida na Ação Rescisória nº 

1008287-25.2018.8.11.0000.

CUMPRA-SE a serventia as determinações já expressas na decisão de fls. 

372/372v.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1145-20.2011.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Monteiro Neves, Espólio de Ana 

Ferreira Neves, Maria Auxiliadora Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Monteiro Neves, Ana Aparecida 

Figueiredo Coelho, Antonio Cleber Pereira Campos, Hugo e sua esposa, 

Arnaldo e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Intimar as partes acerca da expedição do alvará nº 443821-3/2018, na 

importância de R$= 12.050,83 (Doze mil e cinquenta reais e oitenta e três 

centavos) em favor de JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO, na forma de 

50% dos honorários periciais liberados por determinação judicial as fls, 

326

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14766 Nr: 837-52.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Marcelo Moreira Leite Nogueira - 

OAB:9.943-MT

 Autos n° 837-52.2009.811.0036 (14766)

Execução de Título Judicial

Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE da certidão de fls. 206v.

2) POSTERGO a análise do petitório de fls. 205/205v, para momento 

posterior a manifestação da parte exequente, em relação a petição da 

parte executada de fls. 191/203.

3) Considerando que os advogados da parte exequente na oportunidade 

de fls. 205 nada manifestou em relação a petição do executado de fls. 

191/203, INTIME-SE PESSSOALMENTE a parte exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, MANIFESTE-SE em 

relação os petitórios da parte executada e ATUALIZE o valor do débito, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13686 Nr: 1127-04.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 837-52.2009.811.0036 (14766)

Execução de Título Judicial

Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE da certidão de fls. 206v.

2) POSTERGO a análise do petitório de fls. 205/205v, para momento 

posterior a manifestação da parte exequente, em relação a petição da 

parte executada de fls. 191/203.

3) Considerando que os advogados da parte exequente na oportunidade 

de fls. 205 nada manifestou em relação a petição do executado de fls. 

191/203, INTIME-SE PESSSOALMENTE a parte exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, MANIFESTE-SE em 

relação os petitórios da parte executada e ATUALIZE o valor do débito, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 820-98.2018.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Vistos etc.

Diante do termo de audiência de ref. 25, noticiando a citação por edital do 

réu, decreto-lhe a revelia e nomeio curador especial na pessoa do Dr. 

Thalles Felipe Vieira Lopes Martins, e para tanto fixo honorários 

advocatícios no valor de R$ 1,0 URH, a serem ulteriormente executados 

em face do Estado de Mato Grosso.

Abram-se vistas ao Defensor constituído, a fim de que o mesmo apresente 

defesa no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 18 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34148 Nr: 976-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Diante do exposto, APLICO ao Defensor Público Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto, com esteio no regramento normativo acima citado, multa de 10 (dez) 

salários mínimos de referência pelo ato manifestamente protelatório 

opondo resistência injustificada ao natural andamento do processo.Com 

vistas a evitar futura alegação de violação ao devido processo legal, 

permito ao referido penalizado continue patrocinando a defesa da parte, 

desde que, sob pena de sanção administrativa pelo órgão de classe 

correspondente.Isso posto, após a preclusão desta decisão, DETERMINO 

a expedição de certidão, acompanhada de cópia desta decisão, 

formalizando o título executivo em desfavor do Defensor Público Daniel 
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Rodrigo de Souza Pinto, com a multa no valor de 10 (dez) salários mínimos 

de referência, para que se proceda a execução e REMETA para 

Procuradoria da Fazenda Estadual para que seja inscrita a multa como 

dívida ativa do Estado.DETERMINO, ainda, a expedição de OFÍCIO, para à 

Corregedoria da Defensoria Pública, relatando todo o fato para que o 

Douto Corregedor avalie a conduta do Defensor Público Daniel Rodrigo de 

Souza Pinto.Por fim, RETORNE que a secretaria RETORNE os autos a 

Defensoria Pública, para que apresente o respectivo andamento 

processual, com URGÊNCIA. Cumpra-se.  Int ima-se Às 

providências.Guiratinga/MT, 22 de Outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 570-07.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPM, DPdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 570-07.2014.811.0036 (33566)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE da citação do executado por edital (fls. 60/61), bem como da 

petição apresentada pelo curador especial nomeado às fls. 64/65.

2) Nesse sentido, INTIME-SE a parte exequente, por meio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, 

MANIFESTE-SE em relação os petitórios de fls. 60/61, bem como 

REQUEIRA o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do 

NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57331 Nr: 1307-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Franciscoda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fábio Francisco da 

Silva, Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante do exposto, APLICO ao Defensor Público Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto, com esteio no regramento normativo acima citado, multa de 10 (dez) 

salários mínimos de referência pelo ato manifestamente protelatório 

opondo resistência injustificada ao natural andamento do processo.Com 

vistas a evitar futura alegação de violação ao devido processo legal, 

permito ao referido penalizado continue patrocinando a defesa da parte, 

desde que, sob pena de sanção administrativa pelo órgão de classe 

correspondente.Isso posto, após a preclusão desta decisão, DETERMINO 

a expedição de certidão, acompanhada de cópia desta decisão, 

formalizando o título executivo em desfavor do Defensor Público Daniel 

Rodrigo de Souza Pinto, com a multa no valor de 10 (dez) salários mínimos 

de referência, para que se proceda a execução e REMETA para 

Procuradoria da Fazenda Estadual para que seja inscrita a multa como 

dívida ativa do Estado.DETERMINO, ainda, a expedição de OFÍCIO, para à 

Corregedoria da Defensoria Pública, relatando todo o fato para que o 

Douto Corregedor avalie a conduta do Defensor Público Daniel Rodrigo de 

Souza Pinto.Por fim, RETORNE que a secretaria RETORNE os autos a 

Defensoria Pública, para que apresente o respectivo andamento 

processual, com URGÊNCIA. Cumpra-se.  Int ima-se Às 

providências.Guiratinga/MT, 22 de Outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33427 Nr: 470-52.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Maria Izoton Pezarico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Domingues da Silva, Duilio Piato 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Autos n°: 470-52.2014.811.0036 (33427)

Embargos de Terceiro

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação de fls. 

516/544, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a parte apelada já apresentou as suas contrarrazões 

às fls. 546/593 (art. 1.010, §1º do Novo CPC), REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60534 Nr: 2504-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Jackeline Marin Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Borracheiro, Baiano do Peixe, Mario de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento de Guia para nova condução das 

Oficialas de Justiça, devendo ser recolhidas DUAS GUIAS separadas para 

o devido cumprimento da reintegração e outra guia para a citação dos 

ocupantes, no link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

devendo ser recolhida Zona 03, Bairro Zona 3C, 3 guias separadas cada 

uma no valor de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) , totalizando 

R$ 2.505,00(dois mil quinhentos e cinco reais).

Guiratinga - MT, 22 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 1771-92.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilia Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 18.

Guiratinga - MT, 22 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 616-64.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMdS, MMdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 616-64.2012.811.0036

 Código: 30772

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido retro.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 06 

(seis) meses, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, REMETAM-SE os 

autos para a Defensoria Pública, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60264 Nr: 2396-29.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kauana Radacha Azevedo Silveira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, informo a parte autora que a petição de Ref. 18 

encontra-se em branco.

Guiratinga - MT, 22 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 1040-72.2013.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Domingues da Silva, Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Luiz Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Pezarico Simões 

Nogueira - OAB:19.751, Geraldo Roberto Pesce - OAB:5137/MT

 Autos n° 1040-72.2013.811.0036 (32481)

Cível

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte requerida à fl. 917

Compulsando os autos, observa-se que a petição da parte requerida foi 

protocolada antes do transitado em julgado da sentença de fls. 895/902, 

na qual consta o pedido de suspensão do processo, tendo em vista a 

morte da parte, conforme certidão de óbito à fl. 918.

Nesse sentido, é sabido que a morte da parte ocasiona a suspensão do 

processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte adote providências para a 

habilitação e sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros do 

falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, REVOGO a certidão de trânsito em julgado à fl. 919.

2) DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias) 

dias, para que o ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA habilite no feito o 

Espólio ou todos os herdeiros legais do falecido, regularizando a 

sucessão processual, bem como apresentar petição ou recurso que 

entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/10/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58968 Nr: 1912-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposto por Rafaela Caroline 

Aoki dos Santos, em face de José Martins dos Anjos Neto.

O despacho inicial foi proferido ás fls. 18, tendo sido postergado o pedido 

liminar e determinada a citação do requerido para comparecimento a 

audiência de conciliação.

Às fls. 30/31 a requerente postulou a desistência da demanda, visto que 

informou que voltou a residir com o réu, o qual lhe prestará toda a 

assistência material necessária.

Às fls. 33 o oficial de justiça informou que efetuou a citação do requerido 

por hora certa, pelo fato do mesmo estar em lugar incerto e não sabido, 

contudo, referida justificativa não se encaixa nos requisitos do artigo 252 

do CPC (ocultação), razão pela qual tenho que não foi efetivada a citação 

do requerido nos autos.

Às fls. 36 há termo de audiência de conciliação, no qual a conciliadora 

certifica a não realização da audiência pelo fato da autora ter requerido a 

extinção do processo.

Em face do exposto, homologo a desistência e julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

Sem custas, haja vista ser o autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Publique-se. Registre-se.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 18 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59140 Nr: 1976-24.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia.Além dos quesitos a serem 
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formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico:1-O autor está incapacitado para o 

trabalho?2-Qual é a doença que o autor está acometido?3-Em caso de 

afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial?4-Se positivo o 

primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou 

permanente?5-Se positivo o primeiro quesito, quais causas de 

incapacidade?6-Quais os exames realizados para essa conclusão?7-Está 

o autor apto para exercício de trabalho diverso do que habitualmente 

exercia?8-Em caso de positivo, em que condições e em que tipo de 

atividade?9-O autor pode trabalhar na lavoura?10-O autor pode ficar 

exposto ao sol?Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.O perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento para o momento oportuno, após a conclusão dos 

trabalhos periciais.ATENTE-SE a secretaria para enviar todos os 

documentos necessários para o deslinde do perito, inclusive os quesitos 

acostados pelas partes.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 04 de 

outubro de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49469 Nr: 1785-13.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo nº 1785-13.2017.811.0036

Código: 49469

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 31/10/2018, às 

16h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, DIVINO JOSÉ SANTANA, para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42751 Nr: 989-56.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Félix Soares Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Bernadino de 

Mendonça Júnior - OAB:16.330, Wendell Pereira de Melo - 

OAB:16.628-E

 Processo n.º 989-56.2016.811.0036

Código: 42751

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

A certidão de fls. 462 informa que a defesa do réu, embora intimada, não 

apresentou o rol de testemunhas que irão depor em plenário do júri.

Logo, INTIME-SE PESSOALMENTE o réu WALTER FÉLIX SOARES NETO, 

para que constitua novo advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 

05 (cinco), oportunidade em que também poderá juntar documentos e 

requerer diligência ou informe sua condição de hipossuficiência para que 

lhe seja nomeado Defensor Público.

Após a intimação do acusado WALTER FÉLIX SOARES NETO, não sendo 

apresentado apresente rol de testemunhas no prazo legal, DETERMINO 

QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO para oferecer apresente rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para designação do Júri.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 22 de outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 2581-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livea Mariella Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Decido.Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência 

pleiteada pela autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na 

petição inicial.1) Dando prosseguimento ao feito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação, visto que, conforme descrito pela autora, houve 

várias tentativas de realização de acordo de modo amigável, sem que 

houvesse êxito. Além disso, a conciliação é um ato de liberalidade das 

partes, de forma que estas caso queiram podem transacionar a qualquer 

tempo no processo e até mesmo de forma extrajudicial.2) Assim, CITE-SE 

o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignadas as advertências do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil, bem como, caso queira, apresente resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.3) Após, caso 

seja oferecida a referida contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar a sua impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e  e  c u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17639 Nr: 1069-93.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para 

INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, 

podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, 

bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos 

pertinentes para a realização da perícia.6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado até 30 (trinta) dias após a data indicada pelo perito no item 

anter io r .Cumpra-se ,  in t ime-se .Expeça-se  o  necessár io .À s 

providências.Guiratinga/MT, 18/10/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 
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de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 46-39.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIFICO que nesta data intimo o advogado Dr. Fernando Ferreira da 

Silva, dos termos da sentença de fls.37/39.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46824 Nr: 572-30.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJHEY APARECIDO SIQUEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JOSÉ SILTON 

SAVI - OAB:7251/MT

 Processo nº 572-30.2010.811.0096 (Código 46824)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Djhey Aparecido Siqueira Chaves

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 199.

Assim, no que tange aos objetos apreendidos às fls. 53, DETERMINO as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003, no que se referem à arma, 

carregadores e munições, tendo em vista tratar-se de 

instrumentos/produtos do crime.

Em relação ao restante dos objetos apreendidos (01 (uma) faca, marca 

Rodes Treasure Hero, medindo 33cm de lâmina; 01 (uma) faca com 

bússula, medindo 20cm de lâmina; 01 (uma) faca, marca Western, medindo 

22cm de lâmina; 01 (um) canivete, marca Golden Elephant, medindo 11cm 

de lâmina), caso se encontrem em bom estado de conservação, DECRETO 

o seu perdimento em favor dos órgãos de segurança pública, caso 

contrário DETERMINO a sua DESTRUIÇÃO.

No mais, no que tange a pena de multa aplicada nos autos, verifico que 

razão assiste ao Parquet, devendo para tanto incidir a prescrição, tendo 

em vista ter havido o transcurso do prazo de 02 (dois) (art. 114 do Código 

Penal).

Assim sendo, não havendo mais nada, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 08 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71750 Nr: 1037-34.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE BISPO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Heverton Antonio 

Silva - OAB:16849

 Processo nº 1037-34.2013.811.0096 (Código 71750)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Josue Bispo Silva

Vistos.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a pena de dias-multa 

imputado ao apenado Josue Bispo Silva ainda não foi adimplida, conforme 

ofício de fl. 101. Pois bem.

Preconiza o artigo 1.602, § 1º, da CNGC que, comprovado o não 

pagamento da pena pecuniária aplicada, deverão ser remetidos ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) os dados, 

obedecendo-se aos requisitos do Capitulo II, Seção 28, desta 

Consolidação, devendo o juízo observar o limite do valor monetário mínimo 

para a inscrição em dívida ativa.

 Sendo assim, considerando o valor da UPF/MT, com base na Lei 

Complementar n. 261, de 18.12.2006, bem como em consonância com o 

parecer ministerial de fl. 103, DETERMINO à Serventia do juízo para que se 

proceda conforme o Provimento n. 40/2014-CGJ.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 18 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70391 Nr: 653-08.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA RODRIGUES FONSECA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:MT 10.274, MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - OAB:16582/O

 Processo nº 653-08.2012.811.0096 (Código 70391)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ré: Maria Eduarda Rodrigues Fonseca da Silva

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos ante o pedido da apenada Maria Eduarda 

Rodrigues Fonseca (fl. 286-v) consistente na isenção das custas, 

alegando sua condição de hipossuficiência momentânea. Pois bem.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a apenada não 

comprovou, em tese, sua hipossuficiência, o que lhe é incumbida, não 

restando crível o deferimento da suspensão e/ou parcelamento das 

custas processuais postuladas.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 286-v e DETERMINO à Serventia 

do juízo para que intime-se novamente a parte ré para o adimplemento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e proceda-se conforme o 

Provimento n. 40/2014-CGJ.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71051 Nr: 331-51.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FREIRE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Processo nº 331-51.2013.811.0096 (Código 71051)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sérgio Freire de Sá

Vistos.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que o apenado Sérgio 

Freire de Sá deixou de adimplir o pagamento das custas processuais e da 

taxa judiciária, bem como não informou nos autos a conta corrente, 

agência e banco para a expedição do alvará eletrônico da fiança recolhida 

à fl. 27.

 Sendo assim, em que pese a inércia do Senhor Sérgio Freire de Sá, 
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APLICO por analogia o artigo 1.471, § 2º, da CNGC, devendo a Serventia 

do juízo deduzir as custas e despesas processuais do montante de fl. 27.

 Após, considerando a inércia no tocante à restituição da fiança arbitrada 

e recolhida à fl. retrocitada, DETERMINO o perdimento do valor 

remanescente ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, devendo a 

Serventia do juízo aportar aos autos a devida comprovação.

Devidamente certificado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48037 Nr: 164-68.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELI AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 164-68.2012.811.0096 (Código 48037)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Deli Amaral da Silva

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, 

devidamente certificado o trânsito em julgado do acórdão à fl. 191 e, 

operada a preclusão pro judicato, INTIMEM-SE o Ministério Público e o 

advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência 

(CPP, art. 422).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 161-89.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DCDA, RMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Processo nº 161-89.2007.811.0096 (43280)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Nilson Saturnílio

Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 255, expeça-se Carta Precatória 

para intimar pessoalmente o réu para que, no prazo 05 (cinco) dias, 

constitua novo patrono nos autos, ou informe a impossibilidade de 

constituir, ocasião em que será nomeado um advogado dativo, com a 

finalidade de apresentar os memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75514 Nr: 523-13.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:15857

 Autos n° 523-13.2015.811.0096 (Código 75514)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Fábio Santana Chaves

Vistos.

Considerando que o réu não fora localizado para intimação pessoal do 

teor da sentença condenatória proferida nos autos, defiro a cota 

ministerial de fls. 180, razão pela qual DETERMINO que a sua intimação 

seja realizada através de edital, que deverá ser fixado no átrio do Fórum 

pelo período de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46812 Nr: 560-16.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Processo nº 560-16.2010.811.0096 (Código 46812)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Rafael Rodrigues Pereira Maciel

Vistos.

Compulsando os autos, considerando o teor da certidão de fls. 171/174, 

bem como da cota ministerial de fls. 176, não tendo nada mais a ser feito 

nos presentes autos, arquivem-se o presente com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45136 Nr: 765-16.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFAN, MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 765-16.2008.811.0096 (Código 45136)

Requerente: Karyne Fabiola Anacleto Nalevaiko

Requerido: Carlos Nalevaiko Junior

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 85, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 916-06.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO ANTONIO DE LIMA, CLECIO ANTONIO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8194-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 
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6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 916-06.2013.811.0096 (Código 71638)

Requerente: Banco Bradesco s.a

Requeridos: Clecio Antonio de Lima, Clecio Antonio de Lima

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 81, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

INTIME-SE à parte requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70526 Nr: 766-59.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - 

ME, RODNEI ANGELI, ELIANE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 766-59.2012.811.0096 (Código 70526)

 Requerente: Banco Bradesco s.a

 Requeridos: Angeli Esquadrias de Madeiras Ltda, Rodnei Angeli, Eliane 

Souza da Silva

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 141, vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 1300-66.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582/O

 Processo nº 1300-66.2013.811.0096 (Código 72017)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Ademar de Almeida

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a solicitação do ofício nº 1367/2018 

(fls. 160), já fora atendido, conforme se denota às fls. 157/159.

Após, impulsione os autos para o Ministério Público, nos moldes da 

certidão de fls. 150.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89688 Nr: 1387-46.2018.811.0096

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BECALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Inquérito Policial nº 1387-46.2018.811.0096 (Código 89688)Requerente: 

D e l e g a c i a  M u n i c i p a l  d e  I t a ú b a / M T I n d i c i a d o :  M a r c e l o 

BecalottoVistos.Cuida-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado com o fito de 

apurar eventual prática do crime de falsidade ideológica, em tese, 

praticado pelo indiciado Marcelo Becalotto.O parquet se manifestou nos 

autos informando que o fato melhor se amolda a conduta criminosa 

prevista no artigo 304 do Código Penal, requerendo consequentemente o 

declínio da competência em favor da Justiça Federal. (fls. 25)Vieram-me 

os autos conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se que o fato realmente melhor se amolda 

a conduta de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), vez que 

em nenhum momento se falou que o indiciado “(...) omitiu, em documento 

público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante (...)”.Ademais, a ação imputada ao autuado 

ocorreu em detrimento de serviços da União (Polícia Rodoviária Federal), 

motivo pelo qual incide a hipótese prevista no artigo 109, IV, da 

Constituição da República, pelo que devem os autos ser remetidos à 

Justiça Federal, que detém competência absoluta para o processo e 

julgamento da causa.Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 546 do STJ “A 

competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é 

firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o 

documento público, não importando a qualificação do órgão 

expedidor.”Assim, com fundamento no artigo 109, inciso IV, da 

Constituição Federal, DECLINO a competência para apurar e processar o 

presente feito a Subseção Judiciária da comarca de 

Sinop/MT.PROCEDAM-SE as baixas de estilo, REMETENDO os presentes 

autos ao aludido juízo, grafando-lhe nossas melhores 

h o m e n a g e n s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 15 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44353 Nr: 1231-44.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1231-44.2007.811.0096 (Código 44353)

Exequente: União - Fazenda Pública Nacional

Executado: Levino Heller

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 126, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70159 Nr: 418-41.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAR GUERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 418-41.2012.811.0096 (Código 70159)

Requerente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Requerido: Geomar Guerra

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 70, pelo que determino a suspensão do processo 
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pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70598 Nr: 842-83.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, LUIS CARLOS COBOS, GEOMAR 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 842-83.2012.811.0096 (Código 70598)

Requerente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Requerido: Parati Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Luis Carlos 

Lobos, Geomar Guerra

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 27, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71340 Nr: 624-21.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE DE SOUZA VALE, CLÁUDIO 

NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 624-21.2013.811.0096 (Código 71340)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: João Vicente de Souza Vale e Cláudio Nunes Sores

Vistos.

Compulsando os autos, no que se refere a quitação da pena de multa 

imposta ao réu Cláudio Nunes Soares, considerando a certidão de fls. 223, 

verifico que o Executivo de Pena de nº 753-05.2010.811.0040 – cód. nº 

56900, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, também 

contempla a finalidade de cobrança da pena de multa aplicada nestes 

autos, razão pela qual deixo-a de cobrar neste feito.

Já no que tange ao réu João Vicente de Souza Vale, a cobrança de pena 

será cobrada quando da distribuição do seu Executivo de Pena.

Após, cumprido integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial, e nada mais havendo, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90491 Nr: 1851-70.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 05 de Dezembro de 2018, 

às 13:00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da 

Comarca de Itaúba-MT, conforme determinado na decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35905 Nr: 136-47.2005.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC, ADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO E SILVA 

LEITE - OAB:7620/MA, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

JOSE WILSON FARIAS - OAB:OAB/MT 7.642-B

 Processo nº: 136-47.2005.811.0096 (Código 35905)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Egildo Silva Campos e Adelino de Vargas

Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 646, na toada da cota ministerial de fl. 649, 

DETERMINO a intimação do d. causídico que patrocina os interesses do 

acusado Adelino de Vargas para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

atual endereço do apenado.

Com o transcurso do prazo supramencionado, sem qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE edital de intimação acerca do 

inteiro teor da sentença condenatória, no prazo legal.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 643, com urgência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74618 Nr: 192-31.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON JUNIOR RODRIGUES, DIEGO 

FERREIRA DO NASCIMENTO, VANESSA AGUIAR SILVA, THAYS ARAUJO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:22.498 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044/O, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857, EDNALDO COLLI - 

OAB:18.247/MT, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904 B, WELLINGTON 

SILVA ROCHA - OAB:MT 15561

 Processo nº 192-31.2015.811.0096 (Código 74618)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Allyson Junior Rodrigues e outros.

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual 

apresentou memoriais finais às fls. 323/326. Pois bem.

 Em que pese o petitório da acusação, nota-se que o mesmo instrumento 

processual já foi apresentado às fls. 226/229, bem como proferida a 

sentença às fls. 262/284 já transitada em julgado, conforme certidão de fl. 

306.

Sendo assim, DETERMINO o desentranhamento da referida petição, 

substituindo-os por certidão.

 DÊ-SE vista dos autos ao MPE para manifestação, conforme decisão de fl. 

320.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72500 Nr: 343-31.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo nº: 343-31.2014.811.0096 (Código 72500)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Selvino Trein

Vistos.

Diante da certidão de tempestividade (fl. 164), RECEBO o recurso de 

apelação constante à fl. 154, interposto pelo acusado.

Considerando que o apelante apresentou as razões recursais, quando da 

interposição do apelo, bem como apresentado as contrarrazões pela 

acusação, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71784 Nr: 1072-91.2013.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DOS SANTOS PAIM, Cpf: 

04457955906, Rg: 93593189, Filiação: Claudemir Paim e Dezenaide dos 

Santos Paim, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital. O valor informado 

deverá ser recolhido num único boleto.Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor 

acima mencionado, preencher os campos com o número único do 

processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 23 de outubro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71228 Nr: 511-67.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CEZAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Processo nº 511-67.2013.811.0096 (71228)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Roberto Cezar Morais

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 131, expeça-se Carta Precatória 

para intimar pessoalmente o réu para que, no prazo 05 (cinco) dias, 

constitua novo patrono nos autos, ou informe a impossibilidade de 

constituir, ocasião em que será nomeado um advogado dativo, com a 

finalidade de apresentar as razões recursais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71222 Nr: 505-60.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior de Arruda Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:MT-3099, Denovan Isidoro de Lima Junior - OAB:17.114

 Processo nº 505-60.2013.811.0096 (Código 71222)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Junior de Arruda Correa

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o réu autorizou a retirada 

de seus documentos pela Sra. Silvana Pereira Nascimento, contudo não 

apresentou qualquer meio de localização desta.

Assim, intime-se novamente o réu para que, informe o endereço atualizado 

da Sra. Silvana.

Aportando aos autos o endereço, determino a intimação desta, bem como 

que a Secretaria de Vara proceda com a entrega dos documentos 

pessoais, bem como a carteira preta do réu mediante a assinatura do 

competente termo de restituição.

Cumprido integralmente as determinações lançadas no ato sentencial, e 

nada mais havendo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 08 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36130 Nr: 142-54.2005.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT

 Processo nº: 142-54.2005.811.0096 (Código 36130)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Egildo Silva Campos

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 648, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 116-17.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, José Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436

 Processo nº 116-17.2009.811.0096 (Código 45479)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Emanuel Pereira da Silva Filho

Vistos.

Deixo de analisar a cota ministerial de fls. 637/638, tendo em vista o teor 

da certidão de fls. 639.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o digno Oficial de Justiça 

não cumpriu exatamente os comandos inseridos na Carta Precatória de 

fls. 68, uma vez que intimou o réu da sentença, quando deveria tê-lo 

intimado para efetuar o pagamento da pena de multa, das custas judiciais 

e das taxas judiciárias.

A intimação do réu da sentença se deu às fls. 587/589 por meio de edital.

No mais, considerando que o Executivo de Pena do réu foi distribuído sob 

o nº 1614-05.2017.811.0053 – cód. nº 82675, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Santo Antônio de Leveger/MT, entendo ser aquele juízo 

competente para realizar a cobrança das penas, custas e taxas aplicadas 

nestes autos, razão pela qual deixo-as de cobrar neste feito.

Após, cumprido integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial, e não havendo mais nada, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 08 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48028 Nr: 155-09.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 155-09.2012.811.0096, Protocolo 

48028, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 2715-45.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ricardo Cavina - 

OAB:9576-A/MT

 Processo nº 2715-45.2017.811.0096 (Código 86643)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Autor do Fato: José Eduardo Diniz Junqueira

Vistos.

Trata-se Termo Circunstanciado, instaurado para apurar a prática do delito 

tipificado no art. 50 da Lei nº 9.605/98, perpetrado, em tese, por JOSÉ 

EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA.

As partes às fls. 20/25 compareceram aos autos pugnando pela 

homologação da proposta de composição civil de dano ambiental e 

transação penal.

Assim, com fulcro no art. 76 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos, a composição civil – i. obrigação 

de não fazer, pelo prazo de 02 anos, consistente em se abster de 

provocar danos ambientais, sem autorização do órgão ambiental 

competente, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 20.000,000 

(vinte mil reais); ii. obrigação de apresentar em Juízo, no prazo máximo de 

06 (seis) meses, o protocolo de pedido de CAR, LAU/APF e PRA (se 

necessário), bem como a comprovação, no prazo máximo de 01 (um) ano, 

da conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental; iii. 

Obrigação de fazer, consistente no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), podendo ser parcelada em até 20 meses, mediante comprovação 

nos autos, a iniciar-se 30 dias após a intimação da eventual homologação 

da avença por este Juízo, sendo (nesta ordem): 01 (uma) parcela será 

depositada na conta do Fndo Municipal do Meio Ambiente de Itaúba/MT, 

para ser destinado a agricultura familiar e educação ambiental; 19 

(dezenove) parcelas para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

de Itaúba/MT -, bem como a transação penal celebrada nestes autos – 

pagamento de prestação pecuniária equivalente à entrega de 20 (vinte) 

bolas futebol suíço, telstar nº 18 - nos termos do art. 74, parágrafo único 

da Lei nº 9.099/95.

Após, certifique-se quanto ao cumprimento da transação penal, após 

venham os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83276 Nr: 973-82.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ESTEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Processo nº 973-82.2017.811.0096 (Código 83276)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MTY

Autor do Fato: Rogério Esteves Viana

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 49.

DETERMINO que o valor vinculado na conta única do TJ/MT seja destinado 

ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, na conta apresentada 

pelo Parquet às fls. 49.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89628 Nr: 1348-49.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALFREDO BEZ FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Processo nº 1348-49.2018.811.0096 (Código 89628)

Autor do Fato: Rui Alfredo Bez Fontana

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (fls. 38/38-v).

DEPREQUE-SE a realização de audiência preliminar, conforme qualificação 
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às fls. 24/25 e fls. 29/29-v, para oferecimento da proposta de transação 

penal, encaminhando-se cópia da manifestação ministerial de fls. 38/38-v.

Consigne-se que, havendo aceitação das condições impostas, a presente 

missiva também terá como objeto o acompanhamento das restrições 

eventualmente aplicadas.

Certifique-se nos autos se os autores do fato, já foram beneficiados com 

o instituto da transação penal nos últimos 05 (cinco) anos ou foram 

condenados(as) à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47203 Nr: 2808-55.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 10h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33042 Nr: 212-69.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca da informação de ref. 

104, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57098 Nr: 1161-54.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAURI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTAL FERREIRA DE 

CARVALHO NETO - OAB:58989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da manifestação da 

Oficial de Justiça (ref. 32), para que manifeste e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57387 Nr: 1294-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joab Cristyan Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o denunciado JOAB CRISTYAN PEREIRA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

previstas no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.Deste feita, 

tendo em vista que a pena definitiva é de 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) 

MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTAS, e 

o tempo cumprido de prisão preventiva pelo réu, bem como levando em 

consideração o réu ser primário, com fundamento 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Considerando que o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche 

os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme permite o art. 

44 do referido Estatuto Penal.Deixo de conceder ao condenado a 

suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, 

inciso III, do Código Penal.DO APELO EM LIBERDADE.Considerando o 

“quantum” da pena e a fixação do regime aberto imposto ao réu, não 

podendo este permanecer no regime mais gravoso do que o fixado na 

sentença, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 1929-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA LOPES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEDER ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

13/12/2018, às 14h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49108 Nr: 1475-37.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DE BEM 

IMÓVEL, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ CASSIANO DE 

MOURA e ALZIRA MARIA CÂNDIDA DE MOURA, em face de ELIANA 

MARIA DE SOUZA SILVA e KLINGER DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.(...).Dessa forma, acolho a emenda à petição inicial, em relação a 

esse ponto. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 
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providencie as devidas correções no sistema Apolo.Lado outro, 

verifica-se que as custas processuais iniciais foram parcialmente 

recolhidas, tendo em vista o valor atribuído à causa, inicialmente. Instada a 

se manifestar, a parte autora postulou (fls. 171/175 e 181/184) a 

concessão da gratuidade da justiça ou o deferimento do pedido de 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária (complementares) no final 

do processo, alegando não possuírem renda suficiente para realizar o 

pagamento das custas adicionais, no importe de R$ 19.517,97 (dezenove 

mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), conforme 

guia juntada às fls. 176.(...)DEFIRO à parte autora, o PARCELAMENTO das 

custas iniciais e taxa judiciária em 05 (cinco) parcelas mensais e 

sucessivas, com exceção das despesas postais e locomoção de oficial 

de justiça, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, bem como dos 

parágrafos § 6º, 7º e 8º, do art. 468, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC).(...) RECEBO a petição inicial.No 

mais, postergo a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, consistente na suspensão do processo de cumprimento de 

sentença registrado sob o nº 264-34.2016.811.0047, código 39242, para 

momento posterior à audiência de justificação prévia (art. 300, § 2º do 

CPC), que designo para o dia 11 de DEZEMBRO de 2018, às 

16h00.CITEM-SE os requeridos para comparecerem à audiência, 

advertindo-os que deverão comparecer acompanhados por seus 

respectivos advogados.INTIMEM-SE os Requerentes na pessoa de seus 

advogados, via Dje.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49414 Nr: 1658-08.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Andre Lisboa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas Ivan Oliveira de 

Arruda, Osvaldo Antônio da Fonseca e Antônio José da Costa na forma 

do requerimento ministerial, para que surtam seus jurídicos efeitos. 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento. Não havendo pedido de diligência 

cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou fatos apurados na 

instrução, desde já, declaro encerrada a instrução processual. Nos 

termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes o prazo sucessivo 

de cinco dias para apresentação de memoriais, a iniciar-se pelo Ministério 

Público. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 1391-80.2011.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Costa Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Considerando a ausência do denunciado e seu defensor, ainda, a 

inexistência de Defensoria Publica nesta Comarca, nomeio para sua douta 

defesa o advogado, Dr. Edimar Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/MT nº 

15531. HOMOLOGO a desistência da inquirição da testemunha na forma 

requerida pelo Ministério Público, para que surtam seus jurídicos efeitos. 

OFICIE-SE ao Juízo deprecado às fls. 224 dos autos, solicitando 

informações quanto ao cumprimento da missiva, tendo em vista tratar-se 

de réu preso. Com o retorno das missivas expedidas, inclusive, para 

interrogatório do réu, ABRA-SE vistas às partes. Não havendo pedido de 

diligência cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução, desde já, dou por encerrada a instrução 

processual e, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes o 

prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais, a 

iniciar-se pelo Ministério Público. Não havendo alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39887 Nr: 466-11.2016.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 Visto.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora pugnou pela 

remessa do feito à Comarca de Tangará da Serra/MT (fls. 50), alegando 

modificação de domicílio no curso da ação.

À luz do art. 43 do Código de Processo Civil (artigo 87 no CPC/73), a 

competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição 

inicial, sendo irrelevantes posteriores alterações de fato, estado ou de 

direito, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta.

 É imperioso ressaltar que, ainda que sobrevenham alterações de fato ou 

de direito, o juiz natural para o julgamento da causa permanecerá aquele 

originalmente definido. É a chamada perpetuatio jurisdictionis, que é 

excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da entrada 

em vigor de novas regras que alterem a competência absoluta.

 Assim, tendo sido a competência territorial fixada pelo domicílio da autora, 

a posterior mudança de endereço desta não é suficiente para ensejar a 

modificação do juízo, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de remessa dos 

autos à Comarca de Tangará da Serra/MT, formulado às fls. 48/49.

No mais, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

impugnar a contestação. APÓS, ABRA-SE vista ao Ministério Público para 

manifestar se possui interesse na causa.

Posteriormente, VOLTEM os autos conclusos para decisão saneadora ou 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39240 Nr: 262-64.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferraz da Costa, Maria do Pilar Marciana 

Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Dias de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:17496/E, JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Visto.

De início, providencie-se o cadastro dos novos patronos da parte 
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exequente no sistema Apolo, tendo em vista a revogação dos poderes 

que foram inicialmente outorgados ao advogado José Roberto Gomes 

Albefáro (fls. 79 e 80).

No tocante ao pedido de penhora dos veículos localizados via sistema 

RENAJUD, defiro-o. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos 

bens indicados às fls. 67/70, a ser cumprido nos endereços declinados na 

inicial, lavrando-se auto (art. 838, CPC), às expensas dos exequentes.

Após, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal (art. 841, CPC).

 Caso não haja oposição de embargos, INTIMEM-SE os exequentes para 

que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Noutro vértice, INTIMEM-SE os exequentes para esclarecerem o pedido 

relacionado à “averbação às margens da matrícula do imóvel”, se 

pretendem a averbação acerca da existência da presente ação ou a 

penhora do imóvel. De qualquer modo, deverão comprovar a propriedade 

do bem, o que não restou demonstrado.

Indefiro os pedidos de expedição de ofícios ao INDEA-MT e ao ADAPAR, 

vez que a parte exequente não demonstrou que a diligência não pode ser 

realizada via administrativa.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50681 Nr: 2412-47.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Quezia Soares da Silva, Guilherme Soares Pinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Toledo Pinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tomando por base os elementos indicados e a condição de obrigado a 

alimentar o filho, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho 

menor, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o que 

atualmente corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da CITAÇÃO, a serem pagos 

diretamente para a requerente que deverá fornecer recibo comprovando o 

referido pagamento.- Da Audiência de Conciliação – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa 

de conciliação/mediação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h30min., 

a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida (dando 

ciência da fixação de alimentos provisórios), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para comparecerem à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificados é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Para que a 

audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, ambas as partes 

deverão manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC).Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, CPC). Com as comunicações feitas, ENCAMINHEM-SE s 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48183 Nr: 971-31.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joao Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Cristine Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:21048/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista que a audiência de conciliação restou infrutífera em virtude 

da ausência da requerida, que sequer foi citada, por não ter sido 

encontrada no endereço informado na exordial, sendo pessoa 

desconhecida dos moradores daquelas mediações (certidão de fls. 30), 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente endereço atualizado da 

parte requerida.

 Apresentado endereço diverso do que consta nos autos e tendo em vista 

que o requerente manifestou desinteresse na tentativa de composição 

amigável em audiência, CITE-SE a requerida para apresentar contestação 

no prazo legal, devendo ser cientificada de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).

 Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridos os atos anteriores, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Após, 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 722-51.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual. Nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às 

partes o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais, 

a iniciar-se pelo Ministério Público. Não havendo alegações de nulidades, 

saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1408-43.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

HOMOLOGO a desistência da inquirição da testemunha José Aparecido 

Alves Sobreira para que surtam seus jurídicos efeitos. Considerando o 

teor da certidão de fls. 85, EXPEÇA-SE carta precatória para Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de proceder-se ao interrogatório do 

denunciado, devendo ser instruída com os documentos necessários para 

o cumprimento do ato. Após, com o retorno da missiva, não havendo 

pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou 

fatos apurados na instrução, desde já declaro encerrada a instrução 

processual, e, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes 

o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais, a 
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iniciar-se pelo Ministério Público. Não havendo alegações de nulidades, 

saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47573 Nr: 600-67.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Andréia Kelly Cardoso Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que a parte 

interessada não exauriu os meios ordinários de citação da parte adversa.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema de informações eleitorais (SIEL), RENAJUD E INFOJUD, a teor do 

art. 256, §3º, do CPC.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, inciso I, do 

CPC.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços da parte requerida, providencie-se a CITAÇÃO por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo 

legal, devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC.

 Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, certifique-se. 

Por corolário, desde já, declaro a revelia e, nos termos do art. 72, inciso II, 

do CPC, NOMEIO curadora especial do requerido, a Douta Advogada, Dr. 

VERA LÚCIA NOVAK, inscrita na OAB/MT, nº 10886.

Havendo citação por edital e inércia da parte executada, INTIME-SE a 

causídica acima nomeada para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como defesa correspondente.

Aportada aos autos a defesa do requerido, INTIME-SE a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48216 Nr: 987-82.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA BATISTA DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCARANTE LOPES - 

OAB:23258/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por 

LORRAYNE VITHÓRIA BATISTA DOS SANTOS, representada por sua 

genitora Glória Batista dos Santos Marques, em desfavor de JOSÉ DOS 

SANTOS, na qual objetiva receber a quantia de R$ 715,50 (setecentos e 

quinze reais e cinquenta centavos), referente aos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2018.

No curso do procedimento, antes mesmo de ser citado, o genitor da parte 

exequente compareceu espontaneamente ao balcão da Secretaria e 

apresentou comprovante de pagamento no importe de R$ 716,00 

(setecentos e dezesseis reais), no nome da genitora da exequente.

Sendo assim, INTIME-SE, pessoalmente, a sra. GLORIA BATISTA DOS 

SANTOS, bem como a causídica nomeada, para no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifestarem acerca do depósito, informando se remanesce 

interesse na causa.

Saliento que o silêncio será interpretado como anuência tácita ao 

pagamento e o processo será extinto, sem resolução do mérito pela perda 

superveniente do interesse de agir.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46365 Nr: 2214-44.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulino Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP.

HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas, forma requerida 

pelo Ministério Público, para que surtam seus jurídicos efeitos. OFICIE-SE 

ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento. Não havendo pedido de diligência 

cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou fatos apurados na 

instrução, dou por encerrada a instrução processual. PROCEDA-SE a 

juntada do documento de fls. 69 aos autos correspondentes, tendo em 

vista tratar-se de termo de comparecimento mensal em juízo que não diz 

respeito a este processo. Tendo as partes apresentados suas 

derradeiras alegações, VOLVAM-ME os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 2414-17.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO PILAR ALMEIDA DAS GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de ação previdenciária para concessão SALÁRIO 

MATERNIDADE de trabalhadora rural, ajuizada por MARIA DO PILAR 

ALMEIDA DAS GRAÇAS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 330 

do mesmo Diploma Legal.

Ante os documentos apresentados nos autos e pela própria natureza da 

demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação 

posterior caso seja constatada capacidade financeira da beneficiária.

Por Ofício Circular, AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de trinta 

dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificada 

de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos 

(CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

 Havendo contestação, com alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC ou de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado na inicial, ou, ainda, juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora, para a réplica, a ser ofertada, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 1517-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WALISON PEREIRA BARBOSA, nos termos do 

art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as condições 

por ele assumidas.Desnecessária a intimação pessoal do denunciado 

acerca da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu defensor 

constituído via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 980, §§4º 

e 7º, CNGC).Nos termos do artigo 336, caput, do Código de Processo 

Penal, o montante dado como fiança poderá ser utilizado para o 

pagamento das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e 

da multa, nesta ordem de preferência. Sendo assim, DETERMINO que 

eventual valor pago a título de fiança seja destinado ao pagamento das 

custas processuais e, se eventualmente remanescer alguma quantia, que 

seja DEVOLVIDA ao denunciado, devendo ser previamente intimado para 

fornecer os dados bancários para transferência do respectivo valor.Caso 

necessário, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que junte aos autos o 

comprovante de pagamento da fiança endereçada ao denunciado no 

APF.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de 

praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 16 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35406 Nr: 313-12.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Angela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho a preliminar e DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar os presentes embargos de terceiro em favor do Juízo 

da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, razão 

pela qual determino sua baixa e redistribuição por dependência aos autos 

de execução protocolizados sob nº 132.28.2000.811.0082, código 2752, 

naquele Juízo. Por conseguinte, revogo a decisão de fls. 35, que 

suspendeu as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos 

embargos e a manutenção ou a reintegração provisória da 

posse.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2384-79.2018.811.0047

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliane Graziela Guedes, Juvenil Paulino Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 2408-10.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUDERVINA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de PENSÃO POR MORTE 

de trabalhador rural – segurado especial, ajuizada por LOUDERVINA 

MARIA DA COSTA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319 do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e da natureza da 

demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98 do Código Processo Civil.

 Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informou a desnecessidade de audiência de conciliação 

nos processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41569 Nr: 1278-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac de Lima Brito, Adriano Aguilar da Gama, 

Ana Bela Dominique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 

OAB:10737/O, MIGUEL ANGELO CARROCIA - OAB:21968/O

 (...) Defiro o pedido formulado pelo Ministério Publico tendo em vista que a 

testemunha Adevaldo da Silva Rosa foi devidamente intimado, conforme 

se extrai da certidão de fls.324, e não compareceu para o ato. Suspendo 

a presente audiência pelo tempo necessário para o cumprimento da 

diligencia retro. No que se refere às testemunhas arroladas pela defesa, 

Edilaine Ferreira Leite e Joseane Costa de Oliveira, tendo em vista a falta 

de apresentação de endereço atualizado, apesar da intimação da negativa 

da diligência de intimação, HOMOLOGO a desistência para que surtam os 

jurídicos efeitos, bem como homologo a desistência da inquirição da 

testemunha Romildo de Oliveira. OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando 

informações quanto ao cumprimento da missiva expedida às fls. 320 dos 

autos. Com o retorno das missivas expedidas, ABRA-SE vistas às partes. 

Caso não haja pedido de nova diligência, declaro encerrada a instrução 

processual, desde já concedendo às partes o prazo legal para 

apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. Não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Publicada em 

audiência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 696 de 904



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1332-19.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Falci, CARLOS ANGELO FALCI, 

Carolina de Pinho Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 22 de outubro de 2018.

THIAGO SILVESTRE PERRUT

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 039/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a decisão constante nos autos 2758-92.2018.811.0048 

(cód. 47627).

 RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora MARIA NILDA VASCONCELOS FERRAZ, 

Auxiliar Judiciaria, matrícula n.º 9518, efetiva desta Comarca, 30 (trinta) 

dias de Licença-Prêmio, referente ao qüinqüênio de 2012/2017, a serem 

usufruídos no período de 7/1 a 6/2/2019.

 Art. 2º - Publique-se e encaminhe cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

 Juscimeira, 19 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10328 Nr: 1373-27.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MARIM DOS ANJOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA. - OAB:15.935

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja devolvido o prazo para a parte 

executada se manifestar nos autos.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10602 Nr: 247-05.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO VALENÇA DE SOUZA- 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Davi Maia 

Castelo Branco Ferreira - OAB:0, GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA 

LIMA - OAB:0, JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro de plano a exceção de pré-executividade 

apresentada às fls. 77/82, em razão de sua inadequação ao presente 

caso, pelos motivos acima sustentados, para reconhecer força executiva 

da CDA executada, determinando o prosseguimento da execução até 

seus ulteriores termos.4. Deixo de condenar o executado em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 981-27.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA ALVES 

DO CARMO LTDA, FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, FRANCISCO 

JOSÉ OLIVEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ODILON 

SANDIN-Procurador Autárquio - OAB:6.099-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento , 

determino a suspensão do feito até a decisão final do referido recurso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8140 Nr: 449-50.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DE ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE REGINA SILVA COIMBRA, MARCOS 

ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE COSTA MORILHAS - 

OAB:OAB/MS 10919, VANESSA TELEXEIRA LEMES CARDOSO - 

OAB:11.503

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento , 

determino a suspensão do feito até a decisão final do referido recurso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 542 Nr: 24-38.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:303021-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a certidão 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 399-19.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO, IVETE 

OLIVEIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi cumprido o mandado de intimação de audioência, 

tendo em vista até a presente data, às 18hs:10min, ainda não foi pago a 

guia da petição referente ao comprovante do complemento da diligência do 

Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21150 Nr: 215-29.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AURÉLIO APARECIDO DE PAIVA, JOSE 

MARIA DE PAIVA, ORLANDA CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ALVES - OAB:9.416, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, 

FERNANDA MAMEDE BECK - OAB:13621, JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646, LAURA F. P. SOUZA WILLON - OAB:10637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7881 Nr: 179-26.2008.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO MOREIRA DE AMORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7184 Nr: 647-24.2007.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCM, RMM, ACDO, NFBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Sem custas e honorários, uma vez que a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34560 Nr: 501-31.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIM OLIVEIRA AGUIAR, ELIZEU ALVES DE 

FRANÇA, MANOEL FAGUNDES DE SOUZA, JOSÉ RESENDE DA SILVA, 

BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA, LICINIA RODRIGUES DOS SANTOS, 

AGENOR LUIZ SODRÉ MASCARENHAS, EURÍPEDES RODRIGUES, JOÃO 

FÉLIX DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130, DRª GINA CLAUDIA AGUIAR - OAB:22380, GINA 

CLAUDIA AGUIAR - OAB:22380/B, MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458/MT

 Vistos.

1. Em consonância com cota ministerial de Ref: 118, defiro pleito contido 

no petitório de Ref: 111, portanto, realize-se o desbloqueio de bens dos 

requerentes JOSÉ PEREIRA SOBRINHO e IVONE FIDELIS PEREIRA, 

devendo ficar como garantia do processo o imóvel Matrícula n°. 467 do 

RGI de Juscimeira-MT, assim expeçam-se os respectivos mandados.

2. Ademais, proceda-se o debloqueio do veículo, do veículo, feito através 

do Sistema Renajud.

3.Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 2355-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANAWIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:
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 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para se 

manifestar acerca do laudo acostado em ref:27, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40262 Nr: 2998-18.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEVINO LINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão de Ref: 36, arquive-se o 

presente feito, procedendo às baixas necessárias e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40590 Nr: 3133-30.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 37, remetam-se os presentes autos remetidos 

para a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), no 

endereço colacionado nos autos para a devida implantação do benefício 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização cível e criminal 

da autoridade responsável pela inexecução da anterior determinação 

judicial.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 343-10.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30730 Nr: 584-81.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY BALKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2219-63.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 699 de 904



1. Primeiramente, certifique-se o(a) Sr(a). Gestor(a) Judicial se houve o 

trânsito em julgado da sentença proferida em Ref: 35.

2. Feito isso, arquive-se o presente processo, com as baixas e anotações 

de estilo.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42673 Nr: 678-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1208-33.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique-se o(a) Sr(a). Gestor(a) Judicial se houve o 

trânsito em julgado da sentença proferida em Ref: 99.

2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

Juscimeira – MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Alimentos proposta pelo menor W.T.A.L.R., 

representado por sua genitora ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES 

ARCENO LOPES em desfavor de WEDSON ARCENO LOPES, estando 

todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos pertinentes.

2. Foi o breve relatório. Decido.

2.1. Ao analisar detidamente o presente feito, verifica-se que as partes 

estão residindo na cidade de São Pedro da CIPA-MT (certidão de Ref: 

140), motivo pelo qual entendo que deverá tramitar o processo no local de 

residência das partes.

Vejamos o que a Súmula 383 do STJ diz a respeito: “A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

O artigo 147, e incisos assim estabelecem:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.”

2.2. Nesse diapasão, os autos desta ação devem ser remetidos ao Juízo 

competente, qual seja a Comarca de Jaciara/MT, à luz do art. 147, inciso I, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. ANTE O EXPOSTO, declaro de ofício o juízo da Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT absolutamente incompetente para conhecer a matéria 

apresentada nestes autos, assim determino a remessa destes autos para 

a Comarca de Jaciara/MT, à luz do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.

4. De outro giro, cancelo a audiência ora designada, uma vez que este 

Juízo é incompetente para a realização desta.

5. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 22 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22878 Nr: 934-74.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDS, MARLUCIA LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RIBAMAR DA SILVA, EVA MARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

O Douto Representante do Ministério Público se manifestou 

favoravelmente à homologação do presente acorodo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas processuais, e honorários advocatícios, eis que 

beneficiários da gratuidade da justiça.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 942-46.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Edwarda Araújo Silva 

- OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista a apresentação de impugnação aos embargos na Ref: 

39, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação certifique-se e voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4353 Nr: 529-19.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que sejam as partes devidamente intimadas 

da apresentação do Laudo Pericial pelo Sr. Perito judicial, devendo se 

manifestar sobre o mesmo no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

realizar o depósito dos honorários periciais restantes, no mesmo prazo.

2. Regularize-se o polo ativo da presente execução, devendo constar 

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47633 Nr: 2761-47.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8.502

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 02/04/2019, às 

13h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o MP, fazendo constar do mandado, conforme o 

caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer acompanhado(a)(s) de 

advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 22 outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47652 Nr: 2766-69.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON COSTA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA AUREA DOS 

SANTOS - OAB:157.836

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 02/04/2019, às 

14h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o MP, fazendo constar do mandado, conforme o 

caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer acompanhado(a)(s) de 

advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 22 outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21773 Nr: 924-64.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR FRANCISCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 66. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

137,76(Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins de 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1030-60.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - (OI-BRASIL TELECOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Vasconcelos dos 

Anjos - OAB:13237-B

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.120,78 (Setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 135/136. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 560,39(Quinhentos e sessenta 

reais e trinta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 560,39(Quinhentos e sessenta reais e trinta e nove 

centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21242 Nr: 319-21.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDSON GONÇALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANT0S 

ROSSONI - OAB:6209 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.706,60 (Quatro mil setecentos e seis reais e sessenta centavos), a que 

foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 136/139. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 2.353,30(Dois mil, trezentos e cinquenta 

e três reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 2.353,30(Dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta 

centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 
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poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10198 Nr: 1258-06.2009.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT/11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 204/206. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40(Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

137,76(Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins de 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24415 Nr: 539-48.2014.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DE ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

796,75 (Setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 66. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40(Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

383,35 (Trezentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), para 

fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO (ADVOGADO(A))

MALVINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-53.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

SARAH NOBREGA ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DE VAZ MARQUES (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-59.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GOMES FURTADO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora apresentada contestação, intimem-se a 

parte autora, para que querendo, apresente impugnação, no prazo legal. 

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SAMARA MELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 
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uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. A parte reclamante ajuizou a presente ação, com 

pedido liminar, com o fito de que a requerida promovesse o 

restabelecimento imediato do fornecimento da energia elétrica na 

residência da requerente, o que foi garantido por decisão liminar, a qual 

torno definitiva, no sentido de que a reclamada abstenha-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

autora, pelo motivo aqui discutido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) pelo descumprimento. Antes de adentrar no mérito, 

analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado 

Especial para presente causa, sob a alegação da necessidade de ser 

realizada perícia técnica. Entendo que a mesma não merece prosperar, 

uma vez que não há a necessidade da realização de prova pericial, sendo 

suficientes para o deslinde da causa as provas documentais já juntadas 

aos autos, motivo pelo qual afasto a presente preliminar. No mérito, da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

não o restabelecendo prontamente, gerando prejuízo à autora, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por irregularidade na distribuição da 

energia elétrica, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a manutenção e a verificação do 

aparato necessário à distribuição da energia até o consumidor final, muito 

menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da energia 

elétrica, por muitas horas, sem a devida religação, uma vez que a energia 

elétrica é considerada como uma necessidade básica e fator essencial 

para a dignidade humana. De outro norte, nota-se que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os 

autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu 

compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não 

se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no 

serviço realizado. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta 

por SAMARA MELO DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOURENCO DE SOUSA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-11.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GEORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 05/12/2018 Hora: 13:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-93.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO GEORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 05/12/2018 Hora: 13:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-15.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 697-12.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 27 e seguintes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75363 Nr: 605-97.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA AGUIAR RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, e após ao REQUERIDO 

para que no prazo de 5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 1242-48.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARIA BACELAR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 17 e seguintes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69412 Nr: 941-72.2016.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10082/MT, Fernando Mascarello - OAB:11726/MT, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR as PARTES , para que no prazo de 

10(dez) dias apresentem quesitos para que o perito possa elaborar os 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75047 Nr: 367-78.2018.811.0109

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdA, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948

 Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que as partes concordam com relação à paternidade da 

criança, HOMOLOGO o acordo entre as partes, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, b, do NCPC.

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de 

Marcelândia para que seja incluído o nome do genitor Getulio Gediel dos 

Santos no registro de nascimento da infante Emanuelly de Aguiar, que 

passará a se chamar Emanuelly de Aguiar dos Santos.

Com relação aos demais pedidos, uma vez que a genitora não concordou 

com a proposta do requerido e considerando que o requerido está citado, 

bem como deixou de contestar o pedido, designo a audiência de instrução 

e julgamento para a data de 14/02/2019 às 15h40.

A genitora arrolou como testemunha Luciana Aguiar, que virá à audiência 

independentemente de intimação.

Saem os presentes intimados. Intime-se o requerido, por publicação, que 

deverá comparecer juntamente com o seu advogado, sob pena de 

confissão e revelia, conforme o previsto no 7º, da Lei 5478/68.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 1416-57.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROCHA DIAS, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 23.482, Paulo César Barbosa dos Santos - 

OAB:11688-MT

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fl. 125) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO Dr. Eliton 

Rezende de Jesus: Rua Cascavel, nº. 1057, Centro, Tel. 3536-2285, 

Marcelândia/MT, para representar o requerido JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA..Fixo honorários advocatícios em 05 URH.Nos termos do artigo 

2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus 

público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado(...)Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o 

que for de direito e apresentar contrarrazões no prazo legal.Após, 

façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74537 Nr: 2084-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23162/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público, decreto a revelia do denunciado, 

considerando que mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Defiro o 

pedido de destituição do advogado de defesa, considerando que foi 
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intimado através de publicação, mas não compareceu à solenidade.

Ante ausência de defensoria Pública o Juiz nomeou para o ato o Dr. Jadeir 

Cangussu Nogueira, declinando o valor de 08 URH a título de honorários a 

fim de representar o denunciado até o final do processo.

Redesigno a solenidade para a data de 26/03/2019 às 15h. Intime-se a 

testemunha Nivaldete no endereço acima mencionado, sendo que ela irá 

depor como testemunha do Juízo. Intimem-se as testemunhas Ronivaldo de 

Oliveira e Edenilson Batista Leal.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h45min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68860 Nr: 666-26.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de dispensa da oitiva da testemunha Juliomar Pinheiro de 

Almeida.

Alegações finais pelo Promotor de Justiça. Vista à Defesa para alegações 

finais no prazo legal.

Em seguida, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 876-19.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo legal de forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 17 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 2262-74.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por GENI DE 

OLIVEIRA DA SILVA em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS.Assevera o autor que, através de processo administrativo (NB – 

619480021), requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença por 

desenvolver graves problemas de saúde, como “Deformidades congênitas 

do pé (CID10 – Q66), doença cardíaca hipertensiva com insuficiência 

cardíaca (congestiva) (CID10 – I110), acidente vascular cerebral, não 

especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID10 – I64), sequelas de 

acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico (CID10 – I69.4(...).Ademais, DETERMINO ao perito a responder 

os quesitos do autor às fls. 16.APÓS a juntada do laudo, conclusos os 

autos para analise do pedido de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 17 de outubro de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78462 Nr: 2253-15.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SCHWINN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.CITE-SE a requerida para 

apresentar resposta no prazo legal. Após, com a apresentação de 

contestação, vistas à requerente para impugnar. Em seguida, voltem os 

autos conclusos.Marcelândia-MT, 17 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76436 Nr: 1232-04.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - 

OAB:20351/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Recebo a inicial em todos os seus termos.

 Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido para contestar a demanda no prazo legal.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 
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objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 16 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38607 Nr: 1571-80.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURY DE CARLI - ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE LAURY DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Há determinações a cumprir às fls. 413.

 Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 193-06.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELINO DA ROSA VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Designo a data de 21/03/2019 às 13h30 para a continuação da audiência 

para serem ouvidas como testemunhas do Juízo, uma vez que foram 

mencionadas no interrogatório do réu, as pessoas de:

a)Antonio, que é funcionário da Prefeitura e trabalha no caminhão de lixo;

b)Nai, da Oficina de Moto de Bom Jaguar;

c)Carlinhos da lanchonete de Bom Jaguar.

Intimem-se as testemunhas para depor em Juízo na data acima.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63906 Nr: 907-68.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO, NAZIONEL 

RICHARD DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

 Consubstanciado a manifestação do Ministério Público à fl.175, INTIME-SE 

pela derradeira vez o advogado do réu, para no prazo legal oferecer a 

respectiva contrarrazões, sob pena de nomeação de advogado dativo, 

bem como informação da desídia perante a OAB/MT.

Certifique-se o decurso de prazo, sendo o caso, após, com a 

manifestação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Exaurido o prazo acima, sem o oferecimento das contrarrazões 

necessárias, volte concluso.

 Marcelândia-MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68434 Nr: 473-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME, 

ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Verifico que não foi realizada a citação da pessoa jurídica por edital e dos 

sócios por carta, conforme determinado às fls. 15, nos endereços 

indicados às fls. 14.

Sendo assim, revogo a decisão anterior.

CITEM-SE conforme determinado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42289 Nr: 3-29.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY MADEIRAS - ME, Wilson Moraes da 

Cruz, Manoel Roberto Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Verifico que somente um dos sócios foi citado por carta, faltando a 

citação do outro sócio no endereço indicado às fls. 62-V.

Desta forma, revogo a decisão anterior e determino a citação do outro 

sócio no endereço indicado pelo exequente.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que os agentes penitenciários aconselharam manter as 

algemas dos denunciados, considerando o número de denunciados 

presos provisoriamente (03), mantenho as algemas, fundamentando na 

necessidade de segurança das vítimas, testemunhas, servidores, 

advogados, promotor de justiça e juiz.

Indefiro o pedido de contradita da testemunha Luiza da Silva, uma vez que 

a referida testemunha não é sócia da relojoaria e não sofreu a violência e 

a grave ameaça, não sendo vítima do crime.

Defiro o pedido de desistência da oitiva da testemunha André Razo 

Mesquita Cassiano.
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Aguarde-se o retorno das cartas precatórias, caso já expedidas, ou 

expeçam-se cartas precatórias para oitiva das testemunhas Elton Jhon da 

Silva Rocha, Tatiana Felipe Bornier e Everton Pereira da Silva. Na 

expedição da carta precatória, deve ser juntada também a cópia do 

aditamento da denúncia, bem como a solicitação para que o Juízo 

Deprecado requisite a presença dos denunciados Roberson e Josué, que 

estão presos, para que a vítima Elton Jhon possa identifica-los na 

audiência.

Em seguida, com o retorno das cartas precatórias, vista às partes para 

alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho Barros, Assessor de Gabinete 

II, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77839 Nr: 1964-82.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDFC, EGDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da ausência do cumprimento da Carta Precatória, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para a data de 24/01/2019, às 15h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecado, solicitando a intimação do requerido.

Intime-se a parte autora.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75993 Nr: 1001-74.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DOS SANTOS, ELIANE DA SILVA 

SANTOS, JOICE DA SILVA SANTOS, MARCIA DUTRA DE SOUZA, Andreia 

Fernandes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:23165/O, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743, Jadeir Cangussu 

Nogueira - OAB:6739-A/MT, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Vistos etc.

Determino a secretaria que junte aos autos a decisão que revogou a 

prisão preventiva da ré Andreia Fernandes da Cruz.

Verifico que o Advogado que peticionou à fl. 183 não juntou procuração 

nos autos, diante disso intime-se o causídico para que junte aos autos a 

procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Por fim, DETERMINO que a secretaria certifique a apresentação de defesa 

previa de todos os réus.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 17 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 1207-64.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICLÉIA REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIELSON SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos, etc.

Consubstanciado a manifestação do Ministério Público à fl.58, DEFIRO.

Destarte, vista a contadoria do juízo para atualização dos valores, após, 

EXPEÇA-SE mandado de intimação, para que o executado efetue o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão.

Após, cumprida a determinação, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73512 Nr: 1513-91.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA DE FATIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face do VENILDA DE FÁTIMA SOARES.

 Em manifestação à fl.29, a parte autora pugna pela desistência da ação e, 

por conseguinte, requer sua extinção, com a baixa das restrições 

concernentes a restrições do veículo objeto dos autos.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

 Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica-se requerimento da 

parte autora pela homologação da desistência da presente ação, tendo em 

vista seu particular desinteresse pelo prosseguimento da ação.

 Destarte, em razão do acima exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da 

presente ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

 Desnecessário o decurso de prazo, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Sem custas pendentes, tendo em 

vista seu recolhimento na distribuição (fls. 16).

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68991 Nr: 718-22.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON APARECIDO BIMBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se às fls.38, que o espelho da penhora realizada via bacen jud, 

encontra-se encartada nestes autos erroneamente, uma vez pertencente 

ao processo nº 1213-03.2015.811.0109.

Destarte, determino o desentranhamento do respectivo documento, 

devendo ser anexado aos autos correspondentes.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 626-20.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA 

MADEIRAS, CNPJ: 04372122000160, Inscrição Estadual: 13.200.360-0. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face de ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA 

MADEIRAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FGTS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

200900430/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2009

 - Valor Total: R$ 85.592,11 - Valor Atualizado: R$ 85.592,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.REVOGO a decisão de fl. 58, tendo em 

vista que o executado não foi devidamente citado até o momento, 

conforme se verifica à fl. 51. Destarte, DERTERMINO a secretaria para que 

cumpra a determinação de fl. 51. Após, voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 05 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 17 de outubro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77675 Nr: 1877-29.2018.811.0109

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEZ BORSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOCEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Vistos etc.Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL 

c/c RESCISÃO CONTRATUAL, com pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por IVONEZ BORSARI em face de PEDRO COCATTO FILHO e outro. O 

pedido de liminar foi deferido às fls. 69/71, e foi determinada a citação dos 

requeridos para apresentar contestação, bem como, determinado para 

que os mesmo desocupassem voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Por fim, considerando os 

requeridos estão dificultando o trabalho dos oficiais e para que o autor 

não seja prejudicado com a possibilidade de não plantar na área e litígio, e 

tendo em vista que o autor garantiu o juízo, dando em caução a áreas 

objeto do pleito, as quais são de sua propriedade, vem requerer 

autorização para que possa dar início ao preparo da área. À fl. 87, foi 

junta petição requerendo carga dos autos para extração de cópias. É o 

relatório. DECIDO. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com 

fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que o 

requerente tome a posse de imediato do imóvel objeto do pleito e realize o 

preparo da referida área. Citem-se e intimem-se os requeridos da decisão 

liminar.Em relação à petitória de fl. 87, em que o Advogado requereu, na 

data de ontem, carga dos autos, verifico que o advogado não trouxe 

procuração/substabelecimento aos autos. Ademais, o processo estava 

concluso para apreciação da liminar. Assim sendo, intime-se o causídico 

para juntar aos autos a procuração, no prazo de 05 dias. Caso não seja 

juntada, determino o desentranhamento da petição dos autos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 20 de setembro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77675 Nr: 1877-29.2018.811.0109

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEZ BORSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOCEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Vistos etc.Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL 

c/c RESCISÃO CONTRATUAL, com pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por IVONEZ BORSARI em face de PEDRO COCATTO FILHO, alegando o 

requerente que firmou com o requerido contrato particular de 

arrendamento de área rural, com área total de mais ou menos 800 

hectares, cuja vigência do referido contrato iniciou-se em 02/07/2013, com 

prazo de duração previsto para a vigência do contrato de 10 (dez) anos, 

conforme consta da cláusula quarta, respeitando o contido na cláusula 

nova, a qual veda a sublocação ou ceder a posse das áreas arrendadas 

a terceiros sem previa autorização do arrendador.Aduz que desde antes 

do inicio da safra de 2017/2018, isto em fevereiro de 2018, até o final da 

colheita, os arrendatários desapareceram da área arrendada e até hoje 

não mais retornaram à referida área. (...). Posto isso, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de 

determinar a notificação da parte ré para que desocupe o imóvel, 

voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo 

compulsório.CITEM-SE os requeridos para contestar a demanda, bem 

como os intime para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 

dias, sob pena de despejo compulsório, devendo constar as advertências 

dos artigos 335, III e 336, bem como dos artigos 344 e 345 do 

CPC.Ademais, deixo de designar audiência de conciliação, haja vista que o 

requerente demonstrou expressamente seu desinteresse, conforme 

previsto nos termos do artigo 319, inciso VII do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 28 de agosto de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010117-70.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

executado, eis que foi devidamente citado/intimado para que, no prazo 

legal, concordar com os valores ou apresentar embargos à execução, 

porém deixou transcorrer "in albis" o prazo sem qualquer manifestação 

nos autos. Ainda, com fundamento no artigo 3º do Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, procedo à expedição de ofício ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, para cálculo 

de liquidação do débito ora exequendo. Para constar, lavro a presente. 

Geraldo Alves Colaço Júnior Analista Judiciário

Comarca de Matupá
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 3687-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 72018.

Vistos.

1)Ante o teor da petição de Ref. 161, intime-se o réu DAGNEY TEODORO 

CARVALHO DOS SANTOS para que, se assim desejar, constituir 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informada de que será assistida por Defensor Dativo.

2)Aportando aos autos a informação de que o réu constituiu advogado, 

ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar razões recursais 

no prazo legal.

3)Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 610-21.2015.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 610-21.2015.811.0111 (Código 56751)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Banco Rodobens S.A.

Requerido: Paulo César Donin

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse oposto por BANCO 

RODOBENS S.A. em face de PAULO CÉSAR DONIN, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento há informação de que as partes 

formalizaram acordo nos autos Código 71121, cujo teor abrange o objeto 

discutido nestes autos, pugnando pela sua homologação.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, razão pela 

qual requereram a homologação do acordo e, em consequência, a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

item VI, do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68111 Nr: 1672-28.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68111.

Processo nº 1672-28.2017.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65020 Nr: 2682-44.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDI TERESINHA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65020.

Processo nº 2682-44.2016.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 
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independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59758 Nr: 113-70.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59758.

Processo nº 113-70.2016.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor do 

acordão de Ref. 43, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69689 Nr: 2566-04.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LADISLAU ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2566-04.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69689.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h15min, cabendo ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66885 Nr: 934-40.2017.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Seguindo o entendimento do STJ, determino o sobrestamento do feito até 

a decisão do Supremo Tribunal Federal.Ademais, julgo prejudicada a tutela 

liminar, ante a ausência superveniente dos pressupostos processuais 

para concessão desta.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78521 Nr: 3270-80.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PLUCINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3270-80.2018.811.0111 (Código 78521)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Tapurah (MT)

Vistos.

CUMPRA-SE a missiva, nos termos do § 12 do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, condicionada ao recolhimento das custas judiciais.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, grafando nossas homenagens, 

com as baixas e anotações pertinentes.

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 534-94.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17238/O, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56630.

Processo nº 534-94.2015.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.
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Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62484 Nr: 1274-18.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62484.

Processo nº 1274-18.2016.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 42, INTIME-SE a parte requerente 

pessoalmente, para que demonstre seu interesse no prosseguimento do 

feito, devendo justificar no prazo legal, acerca de sua ausência na data da 

perícia anteriormente agendada pelo perito nomeado por este Juízo.

 Advirto, ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se à parte exequente, pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62419 Nr: 1219-67.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62419.

Processo nº 1219-67.2016.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 42, INTIME-SE a parte requerente 

pessoalmente, para que demonstre seu interesse no prosseguimento do 

feito, devendo justificar no prazo legal, acerca de sua ausência na data da 

perícia anteriormente agendada pelo perito nomeado por este Juízo.

 Advirto, ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se à parte exequente, pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 3237-90.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA OSTEMBERG BOBADILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3237-90.2018.811.0111.

Código nº 78459.

Vistos.

Analisando os autos, verifico que os documentos apresentados não 

comprovam a negativa do requerimento administrativo pela autarquia 

demandada.

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para que comprove a negativa 

do requerimento administrativo ou se for o caso, a 

concessão/prorrogação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias sob pena 

de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 2880-13.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CAPITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam os autos conclusos para decisão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60798 Nr: 486-04.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Nunes Forlin, DIOGENER 

FERREIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 486-04.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60798.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 106, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Nilson Allan R. Portela e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

a advogada Andréia Ferdinando Varea, que deverá ser intimada nos 

termos da decisão de Ref. 79.

No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual seja, 

Dr. Nilson Allan R. Portela, mesmo regularmente intimado, por duas vezes, 
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deixou de se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado, 

OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, para as 

providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 22 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75964 Nr: 1919-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A apurar, Adão Elizeu Hipólito da Luz, Alan 

Antonio Lopes da Luz, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3670, Paulo Rogerio Lemos Melo de Menezes - 

OAB:MT0009792O, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1919-72.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75964.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado JOSÉ CLAUDIO DOS 

SANTOS (Ref.39), verifico que a Defesa, em sede de preliminar, requereu 

a rejeição da denúncia por inépcia.

Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido. 

Explico.

Como é sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na 

ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a 

análise dos requisitos da ação penal.

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa, a ação penal não 

pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são 

suficientes para embasar o prosseguimento da ação penal.

Quanto as demais alegações, estas confundem-se com o mérito, razão 

pela qual, postergo a sua análise para ocasião da sentença.

2) No mais, diante das demais respostas apresentadas pelos denunciados 

e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de dezembro de 2018, às 13h.

3) INTIMEM-SE os denunciados para comparecerem à audiência 

mencionada, a fim de serem interrogados, bem como, INTIMEM-SE as 

Defesas.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas nas 

respostas à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 22 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58571 Nr: 1416-56.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE KINEN GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 Processo nº 1416-56.2015.811.0111 (Código 57571)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Marlene Kinen Galvão

Executado: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MARLENTE KINEN 

GALVÃO em face do ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, ambos qualificados nos autos.

Realizado o pagamento, a parte exequente manifestou pela satisfação do 

crédito e requereu a extinção do feito (ref.54).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas processuais remanescentes, se houver, devem ser arcadas pelo 

executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72448 Nr: 205-77.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 205-77.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72448.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

de salário maternidade por trabalhadora rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 1297-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1297-90.2018.811.0111.

Código nº 74612.

Vistos.

DETERMINO que a Secretaria da Vara certifique o trânsito em julgado da 

sentença condenatória prolatada nos autos.

Após, expeça-se a Guia de Execução Penal, devendo constar como 

endereço o indicado à Ref. 81.

Outrossim, DETERMINO a atualização no sistema APOLO, devendo constar 
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como endereço da ré o indicado na petição de Ref. 81.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66413 Nr: 733-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, 

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS, Meire Rodrigues de Freitas dos 

Santos, ORÉLIO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 733-48.2017.811.0111 (Código 66413)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Bezerra dos Santos e Cia Ltda ME e Outros

Vistos.

Trata-se de Execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de 

BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA-ME, ORELIO BEZERRA DOS SANTOS 

e MEIRE RODRIGUES DE FREITAS DOS SANTOS, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.23).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições.

Custas processuais, nos termos da cláusula sexta - custas processuais - 

, da petição de acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71121 Nr: 3200-97.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25440/O, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 Processo nº 3200-97.2017.811.0111 (Código 71121)

Classe – Assunto: Homologação de Acordo

Requerentes: Paulo César Donin e Banco Rodobens S.A.

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Homologação de Acordo e Quitação de 

Dívida opostos por PAULO CESAR DONIN em face de BANCO RODOBENS 

S.A, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

noticiaram que formalizaram acordo, pugnando pela sua homologação.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requererem a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

 Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

item VI, do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 2829-02.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 2829-02.2018.811.0111.Código Apolo nº 77676.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 11, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

MAYKSON ALVES DA SILVA o advogado Arlon de Souza Porto devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76672 Nr: 2312-94.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 2312-94.2018.811.0111.Código Apolo nº 76672.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 06, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

MAYKSON ALVES DA SILVA o advogado Arlon de Souza Porto devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 
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para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72973 Nr: 466-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 466-42.2018.811.0111.Código Apolo nº 72973.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 10, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS o advogado Giovane Gomes Araújo 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60080 Nr: 248-82.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RODRIGUES SILVA, JOÃO CÉLIO DO 

NASCIMENTO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 60080.

Processo nº 248-82.2016.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 36, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado João Célio do Nascimento Gaspar o advogado Nilson Allan R. 

Portela que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 32.

No mais, cumpra-se, COM URGÊNCIA, o item 3 da decisão de Ref. 32.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 337-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 337-08.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60355.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 20) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-se a sua entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60303 Nr: 319-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 60303.

Processo nº 319-84.2016.811.0111.

Vistos.

RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa à Ref. 55 e 

56.

INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar suas 

razões recursais.

Em seguida, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para que, querendo, 

apresente as contrarrazões.

Após, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61337 Nr: 714-76.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, 

ORÉLIO BEZERRA DOS SANTOS, Meire Rodrigues de Freitas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 714-76.2016.811.0111 (Código 61337)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Bezerra dos Santos e Cia Ltda ME e Outros

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO DO BRASIL 

S.A. em face de BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA-ME, ORELIO 

BEZERRA DOS SANTOS e MEIRE RODRIGUES DE FREITAS DOS SANTOS, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.39).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requererem a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 715 de 904



os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições.

Custas processuais, nos termos da cláusula sexta – custas processuais, 

da petição de acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56465 Nr: 438-79.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 438-79.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56465.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 23) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-se a entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74229 Nr: 1121-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZIMAR PARENTE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1121-14.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74229.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 09) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-se a entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 2167-09.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº 2167-09.2016.811.0111.Código Apolo nº 64123.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 52, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

JOSÉ LUIZ ANDRADE, o advogado Igor Neves de Carvalho devendo 

apresentar memoriais finais no prazo legal.(...).2) INTIME-SE o advogado 

nomeado.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 18 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59483 Nr: 3680-19.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 3680-19.2015.811.0023.Código Apolo nº 59483.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 52, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

JOSÉ LUIZ ANDRADE a advogada Andréia Ferdinando Varea devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionada advogada em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 114-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 114-21.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65326.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 30) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-se a entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1958-40.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1958-40.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63690.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 28) para que 

apresente defesa prévia no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie 

a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de se 
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manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-se a entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 668-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERG, KDRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 668-24.2015.811.0111 (Código 56878)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Kauã dos Reis Gomes

Executado: Lenilson Carvalho de Oliveira

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor da 

exequente para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Sem prejuízo, cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.21.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60010 Nr: 218-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLEY ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 218-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60010.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 58, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Roselucia Rodrigues de Souza e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado o advogado Kassio Roberto Pereira, que deverá apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

No mais, considerando que a advogada anteriormente nomeada, qual seja, 

Dra. Roselucia Rodrigues de Souza, mesmo regularmente intimada, por 

duas vezes, deixou de se manifestar em favor do requerido para o qual foi 

nomeada, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78596 Nr: 3308-92.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRdSdF, EdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Hilda 

Rodrigues da Silva de França e Ednaldo de França para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente Hilda 

Rodrigues da Silva França passará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Hilda Rodrigues da Silva.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Custas pelos 

requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Matupá (MT), grafando nossas homenagens de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 1829-35.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1829-35.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63449

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 22, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Cintia Bee de Souza Pinto e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado o advogado Ivaine Molina Júnior, que deverá ser intimado nos 

termos da decisão de Ref. 12.

No mais, considerando que a advogada anteriormente nomeada, qual seja, 

Dra. Cintia Bee de Souza Pinto, mesmo regularmente intimada, por duas 

vezes, deixou de se manifestar em favor do requerido para o qual foi 

nomeada, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 1784-65.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c 

Partilha de Bens proposta por Marinez Dorigon em face de Deomir João 

Primon, ambos qualificados nos autos.Citado, o requerido apresentou 

contestação e impugnou o valor atribuído à causa e a concessão da 

justiça gratuita e, no mérito, alegou que a requerente não tem direito à 

meação dos bens, eis que adquiridos exclusivamente pelo 

requerido.Instada, a requerida impugnou a contestação.Decido.No que 

tange ao valor atribuído à causa, reputo-o correspondente ao acervo 

patrimonial em discussão, ainda que de forma estimada, visto que em 

ações dessa natureza a administração dos bens é gerida, 

prevalentemente, pelo companheiro/cônjuge. O proveito econômico 
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perseguido pela requerente refere-se aos bens arrolados na inicial, os 

quais detinha conhecimento até a propositura da demanda, e estando em 

consonância com o artigo 292, §3º, do CPC, indefiro o pedido de 

impugnação ao valor da causa.De igual modo, indefiro o pedido de 

impugnação à concessão da justiça gratuita, eis que comprovada, ainda 

que de forma transitória, a hipossuficiência financeira da requerente em 

arcar com mais de doze mil reais em custas processuais, o que afetaria 

diretamente o sustento próprio.Outrossim, considerando que o contexto 

fático demanda dilação probatória a fim de esclarecer sobre a duração da 

união e eventual existência de patrimônio a partilhar, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 12 de dezembro de 2018, às 

13h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.Intimem-se as partes 

para indicarem as provas que pretendem produzir e, se pretenderem a 

produção de prova testemunhal, apresentarem o rol, no prazo de 10 (dez) 

dias, a partir da ciência da presente decisão, sob pena de 

preclusão.Advirtam-lhes, oportunamente, que ao rol de testemunhas 

eventualmente apresentado, a intimação/notificação do dia, hora e local da 

audiência designada, será nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65182 Nr: 20-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO - ME, 

MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido no endereço encontrado no ref. 25 (Bacenjud), devendo juntar 

aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78226 Nr: 3097-56.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIP, LVM, MHPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito.Por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável havida entre as partes no período 

compreendido entre os meses de dezembro de 1999 até outubro de 2018. 

HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, máxime pelo 

acervo patrimonial apresentado, bem como a contratação de advogado 

particular e holerite da requerente Elezete, situações que indicam que o 

pagamento das custas processuais orçadas em 1% (um por cento) sobre 

o valor dado à causa não causará prejuízo ao próprio sustento e de sua 

família.Com efeito, condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, sob pena de protesto.Cientifique-se o Ministério Público.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá (MT), 20 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 22356 Nr: 1024-34.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Irapuru Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Souza 

Carmona - OAB:3863, RODRIGO SEMPIO FARIAS - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Autora para qu,e no prazo 

legal, manifeste-se acerca da certidão de fls. 158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56299 Nr: 340-94.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDISSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 340-94.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56299.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 87, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Elizandra Simone Soares Alves e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado o advogado Giovane Gomes Araújo, que deverá apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

No mais, considerando que a advogada anteriormente nomeada, qual seja, 

Dra. Elizandra Simone Soares Alves, mesmo regularmente intimada, por 

duas vezes, deixou de se manifestar em favor do requerido para o qual foi 

nomeada, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 22 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 5364 Nr: 523-80.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SACHETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 523-80.2006.811.0111 (Código 5364)

Requerente: Açofer Indústria e Comércio Ltda

Requerido: José Antônio Sachette

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.144.

Desentranhe-se o mandado para nova avaliação do imóvel penhorado, 

com observância das informações acerca do número do lote e quadra 

pertencente ao imóvel.

Com a certidão de avaliação, intimem-se as partes para manifestarem.

Inexistindo impugnação, proceda-se o praceamento do bem.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de junho de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32431 Nr: 1442-64.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DREHER NETTO - 
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OAB:51.517 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Processo nº 1442-64.2009.811.0111 (Código 32431)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Sérvio Túlio de Barcelos

Executado: Cassiano Korbes

Vistos em correição.

Após ser regularmente intimada, a parte executada deixou de efetuar o 

pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente prevista 

em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte 

exequente requereu a penhora online das contas e aplicações financeiras 

de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o bloqueio 

RENAJUD, objetivando a constrição de eventuais veículos em nome do 

executado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32383 Nr: 1389-83.2009.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar Silveira Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo nº 1389-83.2009.811.0111

Código nº 32383

Classe – Assunto: Embargos à Execução

 Embargante: Alencar Silveira Bueno

 Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de fls. 280, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59055 Nr: 1636-54.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA KIENEN, ANDRE 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEY SIQUEIRA PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. 1) Aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

suspendo-o pelo período de 02 (dois) anos, no qual os beneficiários 

deveram cumprir as condições acima mencionadas, sob pena de retomada 

do tramite processual. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em 

favor de Marcus Augusto Macedo, reduzindo os honorários para o 

equivalente a 02 URH, valor compatível com o ato processual praticado 

(resposta à acusação). Pelo acompanhamento em audiência, arbitro em 

favor do advogado Ivaine Molina Junior o equivalente a 03 URH. Expeça-se 

a certidão de honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69483 Nr: 2467-34.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos. 1)INDEFIRO o pedido de conversão do julgamento em diligência, 

uma vez que a fase constante do art. 402 do CPP, destinada às diligências 

após a instrução probatória, tem por finalidade possibilitar o 

esclarecimento das dúvidas a respeito de circunstâncias ou fatos 

apurados durante a instrução. No caso, era de conhecimento da Defesa, 

desde o início do processo, quais objetos haviam sido, em tese, furtados, 

razão pela qual, acaso intencionasse a avaliação dos bens, deveria tê-la 

requerido durante o trâmite processual, o que não fez. Ademais, a própria 

vítima, vendedora das tais “rosas do deserto”, mencionou durante a sua 

oitiva, o valor aproximado das plantas. Preclusa, portanto, a faculdade da 

parte. 2) Conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71756 Nr: 3526-57.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Tendo em vista a ausência injustificada da advogada dativa 

nomeada, REVOGO a nomeação de ref. 21. Nomeio em substituição o 

advogado Ivaine Molina Junior, em favor de quem arbitro os honorários 

advocatícios nos moldes da decisão anterior. 2)EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Goiânia, para oitiva da vítima, consignando o 

endereço informado pelo Ministério Público (ref.41 ). 3) Com o retorno da 

carta precatória, não havendo requerimento de diligências por quaisquer 

das partes, ABRA-SE vista para o Ministério Público e para a Defesa, a fim 

de que apresentem os memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, para 

cada. 4) Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 689-63.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. 1) Nomeio para o ato o advogado Ivaine Molina Junior, em favor de 

quem arbitro honorários equivalentes a 02 URH, que será subtraído dos 

honorários arbitrados ao Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo, ausente 

injustificadamente. 2) Expeça-se carta precatória a comarca de Peixoto de 

Azevedo para a oitiva da testemunha Jocilene da Silva Costa, bem como 

SOLICITE-SE informação a respeito das precatórias pendentes.3) Dada a 

imprescindibilidade da oitiva da testemunha de defesa Marinalva de 

Oliveira Cardoso DESIGNO audiência em continuação para o dia 30 de 

novembro às 18h30min.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 980-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha Marisa 
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Rodrigues Gomes. 2) DECRETO a revelia do acusado que, citado 

pessoalmente, colocou-se em local desconhecido deste Juízo (CPP, Art. 

367). 3) Tendo em vista a ausência injustificada da advogada dativa 

nomeada, REVOGO a nomeação de ref. 12. Reduzo proporcionalmente os 

honorários arbitrados para o equivalente à 02 (URH), tendo em vista a 

autuação técnica da causídica (acompanhamento processual e resposta à 

acusação). Nomeio em substituição o advogado Dr. Ivaine Molina Junior, 

cujos honorários advocatícios serão arbitrados no final da demanda. 4) 

Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 207-18.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos. 1) Homologo a desistência da testemunha Luiz Henrique 

Ackermann, Edivaldo Hidalgo, Lurdes Maria Eleutherio e Ana Campos 

Pedrosa. 2) ABRA-SE vista dos autos à Defesa, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35545 Nr: 388-92.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva de Thiago de Almeida Cruz e 

Carlene Alves de Almeida. Aguarde-se o retorno da precatória destinada 

ao interrogatório do acusado e à oitiva da testemunha Leandro dos Santos 

Oliveira. REDESIGNO a audiência para o dia 30 de outubro às 18h15min, 

para a oitiva da vítima Reinaldo Almeida da Cruz. Intime-se. Quanto aos 

presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57729 Nr: 1062-31.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos. Cientificado, o reeducando, das condições impostas para o 

cumprimento da pena de 10 meses e 15 dias, em regime semiaberto, 

aguarde-se o cumprimento, atentando-se a Secretaria para eventual 

descumprimento, que deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo. 

Desde já DESIGNO audiência admonitória destinada à progressão do 

reeducando ao regime, aberto caso não haja descumprimento, para o dia 

28 de novembro de 2018 às 13h. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74140 Nr: 1061-41.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito.Por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável havida entre as partes no período 

compreendido entre junho de 2000 até junho de 2017.HOMOLOGO o 

presente acordo para que surta os jurídicos e legais efeitos, razão pela 

qual DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na 

forma do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade 

ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Cientifique-se o 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá 

(MT), 10 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32592 Nr: 1606-29.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Bom Solo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 1606-29.2009.811.0111 (Código 32592)

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Agrícola Bom Solo Ltda

Executado: Reginaldo Lima Coelho

Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando nova 

tentativa constrição/bloqueio de veículos, via Renajud, que estejam em 

nome do executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já 

realizadas para localizar bens passíveis de penhora suficientes para 

satisfação do crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição de eventuais veículos encontrados em nome da 

parte executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60843 Nr: 506-92.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 506-92.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60843.

Vistos.

LUANA CONCEIÇÃO PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, propôs 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Instruiu a inicial com os documentos 

necessários.

Devidamente citada, a Autarquia contestou a ação, aduzindo, no mérito, 

não preencher a autora os requisitos inerentes à concessão do benefício.

Designada audiência de instrução e julgamento (24.01.2018), a parte 

requerente não compareceu ao ato, ocasião em que foi concedido ao seu 
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advogado o prazo de 10 (dez) dias para apresentar o atual endereço da 

parte autora.

À Ref. 38 foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação do 

causídico.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Verifico que no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Pelo exposto, considerando que a parte autora não adotou as 

providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o 

arquivamento dos autos.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado e as devidas anotações e baixas, 

ARQUIVE-SE.

 Matupá/MT, 10 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 2611-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2611-42.2016.811.0111 (Código 64916)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Leandro dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de LEANDRO DOS SANTOS, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.39).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72842 Nr: 399-77.2018.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Utikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Oficie-se à Autoridade Coatora, 

comunicando o inteiro teor desta sentença, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários 

advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Ao reexame 

necessário, oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 17 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 3345-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 3345-56.2017.811.0111.

Código Apolo 71351.

Vistos.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 114 pelo acusado 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, eis que devidamente intimado 

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

2) Considerando que o acusado esteve assistido por Defensor Dativo 

nesses autos, NOMEIO o advogado NILSON ALLAN R. PORTELA para 

atuar em Defesa do réu, devendo apresentar razões recursais no prazo 

legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 3) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

4) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

5) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-03.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA PAVAN (REQUERENTE)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010026-03.2017.8.11.0111 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DA 

SILVA PAVAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em correição. 1)Ante o teor da certidão de ID. 

6742464 NOMEIO com defensor dativo da parte requerente o advogado 

Ivaine Molina Júnior. Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 
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OAB/MT. Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição”. 

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.” 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-83.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

A T H DE MOURA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PINHEIRO FRANCISCO (EXECUTADO)

MERISANI DE FARIAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010010-83.2016.8.11.0111. 

EXEQUENTE: A T H DE MOURA - EPP EXECUTADO: VALDIR PINHEIRO 

FRANCISCO, MERISANI DE FARIAS PINHEIRO Vistos. Considerando o 

aporte do resultado da penhora online à ID 14728666, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo legal. Após volvam-me os autos 

conclusos. Suelen Barizon Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59961 Nr: 197-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salmo Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 197-71.2016.811.0111.Código Apolo nº 59961.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 11, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

SALMO GOMES DE OLIVEIRA, o advogado Marcus Augusto Giraldi 

Macedo.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) 

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA.Matupá/MT, 19 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66724 Nr: 2657-46.2017.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres - MT , na forma da lei 

etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na sessão ordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para o dia 06 de novembro de 2018, às 09 

horas; 07 de novembro de 2018, às 09 horas; 27 de novembro de 2018, 

às 09 horas; 29 de novembro de 2018, às 09 horas; e 30 de novembro de 

2018, às 09 horas; ficando pelo presente edital convocados a comparecer 

na referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, 

ao final indicado.

01 – CARLOS DE ALMEIDA LARA

02 – FABIANA LOPES MACIEL

03 - TABATA LARISSA GONÇALVES DIAS

04 – BRUNA DEL FUZZI SANTOS

05 – ELTON JONNY DALLA VECCHIA

06 – FABINO ALBUQUERQUE

07 – ADRIELI CAROLINE GUERRA

08 – VILSON DA SILVA

09 – MICHELE MITIE SUZUKI DA ROCHA

10 – SIDNEI FERREIRA MENDES

11 – GLAIDINIR MARIE VALANDRO

12 – DENIS WAGNER DOS REIS

13 – ALEXANDRA BARBOSA

14 – FLÁVIO VINICIUS RONDON MAYER

15 – LUIZ FERNANDO QUEIROZ

16 – ANA MARCELA MARTINS BONFIN

17 – ADRIANA CARVALHO DE SOUZA

18 – JANAINA LOPES FONSECA

19 – LAURA TAPAJÓS DA SILVA

20 – SUELI BENEDITA DOS SANTOS

21 – JOANITA MENDES DE SOUZA

22 – MIGUEL BENEDITO DE BARROS

23 – ARTUR BRASILIANO NETO

24 – SIMONE DE ARRUDA

25 – ARIELY FERREIRA DE CARVALHO

26 – EUCLIDES MOTA JUNIOR

27 – ROSEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

28 – ELIAS LOPES

29 – ODAIR BALASTRELLI

 30 – SUZANA ARAÚJO

SUPLENTES:

 01 – LUCIO MAURO ANTONIACOMI

02 – ANDREIA DAIANE ARAUJO

03 – GEZIELI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI

04 – EVA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

05 – SILVANA PIFFER SCHIRRMANN

 Eu, Camila Abreu Biava , que o digitei.

Nobres - MT, 19 de outubro de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua Alaor Soares de 

Souza, 550

 Bairro: Jardim Parana

Cidade: Nobres-MT Cep:78460000

Fone: (65) 3376-1229

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 793 Nr: 329-47.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Bertholdo, Rosberto Bertholdo, Aladi de 

Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema T. Viana Reginato 

- OAB:3.500-b/MT

 CERTIDÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – PEDIDO PARTE EXEQUENTE

Diante do requerimento da parte exequente de suspensão do processo 

até 27/12/2018 (fl.250.) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73575 Nr: 2273-49.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação (Ref. 9).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 3090-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdS, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS, DVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a Dra. Betânia Patrícia Salles, inscrita na OAB, 

sob o n. 10.265/MT, intimada para apresentar defesa em favor do 

requerido Daniel Vicente da Silva, conforme determinado na Ref. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 1926-16.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O, Melquisedec José Roldão - OAB:22161B

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja o réu intimado, por meio de seus patronos para, 

no prazo legal, apresentar defesa, conforme postulado pelo Ministério 

Público (Ref. 26).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69225 Nr: 492-89.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TZB, TZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa (Ref. 36).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65562 Nr: 2096-22.2017.811.0030

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdA, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-Df desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a Dra. Betânia Patrícia Salles, OAB/MT n. 10625, 

intimada para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado na Ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 3209-11.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdAS, JdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Processo analisado em plantão regional de final de semana

DECISÃO/Mandado

Vistos, etc.

 Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público em face de 

Jeferson de Arruda Santana, haja vista, a suposta, prática de ato 

infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2º, I, II, e V (por cinco 

vezes), c/c art. 70 ambos do Código Penal.

 À ref. 04 foi decretada a internação provisória do adolescente, bem como 

foi recebida a representação.

 O adolescente foi aprendido na data de 17.10.2018, à ref. 18.

Pedido de revogação da internação provisória, à ref. 19.

Manifestação do Ministério Público, à ref. 23.

É o relatório. Decido.

 Em que pese as alegações expostas pela defesa do adolescente, não há 

nos autos nenhuma situação nova que tenha alterado o quadro fático, 

portanto, ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da 

decretação da internação provisória do adolescente, conforme exposto na 

decisão de ref. 04.

Ademais, conforme exposto pelo Ministério Público, os atos, 

supostamente, praticados pelo adolescente se revestem de gravidade 

extremada, já que se trata de ato infracional análogo ao crime de roubo 

majorado, perpetrado mediante emprego de arma, concurso de pessoas e 

restrição da liberdade.

 Assim, indefiro o pedido de desinternação.

 De outra banda, considerando a informação de que não há vagas 

disponíveis para a internação do adolescente, à ref. 31, bem como o que 

dispõe o art. 185, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

determino a liberação do adolescente nesta data.

Designo audiência de apresentação dos menores para a data de 

30/10/2018 às 13h00min. Intimem-se os menores representados, o 

representante legal destes, advogada e MPE.

A presente decisão vale como mandado de liberação do adolescente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53768 Nr: 235-35.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joise Anezia Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impusliono os autos 

para que seja intimada a parte autora/embargada para manifestar acerca 

dos embargos apresentados, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 3450-19.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Rosa de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impusliono os autos 

para que seja intimada a parte autora/embargada para manifestar acerca 

dos embargos apresentados, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44501 Nr: 568-55.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes requeridas/embargadas para 

apresentarem manifestação, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 04/2018/ADM. - A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, no uso de suas 

atribuições legais, Torna Público o GABARITO DEFINITIVO do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível 

Médio/2018 - realizado em 14.10.2018, pela Diretoria do Foro da Comarca 

de Nortelândia-MT.

* O Edital n° 04/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-70.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE C. CURITIBA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000188-70.2018.8.11.0031. REQUERENTE: EVANILDE C. CURITIBA - ME 

REQUERIDO: EDSON SANTANA DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. As partes apresentaram acordo, almejando sua homologação, 

conforme petição de id 15502272. Dessa maneira, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O 

ACORDO informado nos autos, fazendo de seus termos parte integrante 

desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios. Dispensa a 

intimação das partes, proceda-se ao imediato arquivamento do feito, nos 

termo do enunciado nº 12 do dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de 

Mato Grosso. NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO BRITO SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000116-83.2018.8.11.0031. REQUERENTE: JOSE GONCALO BRITO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. As partes apresentaram acordo, 

almejando sua homologação, conforme petição de id 15618455. Dessa 

maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Dispensa a intimação das partes, proceda-se ao imediato 

arquivamento do feito, nos termo do enunciado nº 12 do dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. NORTELÂNDIA, 23 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-10.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ABREU ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000192-10.2018.8.11.0031. REQUERENTE: AMORIM GONCALVES VIEIRA 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE ABREU ARAUJO Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pois bem. As partes apresentaram acordo, almejando sua homologação, 

conforme petição de id 15713619. Dessa maneira, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O 

ACORDO informado nos autos, fazendo de seus termos parte integrante 

desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios. Dispensa a 

intimação das partes, proceda-se ao imediato arquivamento do feito, nos 

termo do enunciado nº 12 do dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de 

Mato Grosso. NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-26.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON MIRANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010034-26.2017.8.11.0031. REQUERENTE: JOSE WILSON MIRANDA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Com razão o reclamado em sua manifestação (id 15650459). 

CHAMO O FEITO A ORDEM. Ante o termo de acordo juntado nos autos (id 

13492253), e estando as partes bem representadas, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão, e, em 

consequência, julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma prevista no art. 487, III, c.c. 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE. Dou está por publicada 

com inserção no sistema PJE. Dispensado o registro nos termos do 

provimento nº 42/2008-CGJ-MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-21.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISLANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000146-21.2018.8.11.0031. REQUERENTE: CRISLANIA SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15653562). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-06.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISLANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000147-06.2018.8.11.0031. REQUERENTE: CRISLANIA SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15653573). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-73.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VILMAR BRITO CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000149-73.2018.8.11.0031. REQUERENTE: VILMAR BRITO CERQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, 

apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo de 

tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15653583). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-58.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOYCE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000150-58.2018.8.11.0031. REQUERENTE: JOYCE RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, 

deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É 

o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos 

(id nº 15790657). Dessa forma, considerando que a Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da 

Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas 

processuais. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, 

anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e 

sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-94.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000070-94.2018.8.11.0031. REQUERENTE: MARTINIANO DA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15912719). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-79.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDENSON AQUINO MOREIRA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000071-79.2018.8.11.0031. REQUERENTE: EDENSON AQUINO MOREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, 

apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo de 

tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 15913499). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 23 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35106 Nr: 442-92.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da requerente para 

manifestação acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50070 Nr: 811-76.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER TRINDADE, MARIA JULIA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada de certidão de óbito da parte autora e o falecimento da 

sucessora que postulou a habilitação, SUSPENDO o feito por 30 (trinta) 

dias para que eventuais sucessores procedam à habilitação nos autos, 

nos termos no art. 313, inciso I, c.c. os arts. 688, inciso II, e 689, todos do 

NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59565 Nr: 174-23.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a juntada do comprovante de pagamento 

de ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59292 Nr: 45-18.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER, APARECIDA GARCIA 

FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Colider/MT, com 

a finalidade de citação do requerido. Para tanto, deverá retirar a guia junto 

ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a 

guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, 

uma vez que, nos termos do artigo Art. 1.210 da CNGC, custas de cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59292 Nr: 45-18.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER, APARECIDA GARCIA 

FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora à Ref: 43.

CANCELO a audiência anteriormente designada.

Assim, REDESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o DIA 16 DE JULHO DE 2019, ÀS 10H00.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Colíder, com a finalidade de 

citação e intimação da parte requerida para comparecer à audiência acima 

redesignada, devidamente acompanhada de advogado ou, caso não 

possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor público (art. 

334, § 9º, do NCPC).

ADVIRTA-SE de que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62270 Nr: 1001179-15.2018.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho, holerites atualizados, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.[...] Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar.§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”.Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo 

dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que 

tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, 

da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 1714-09.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada[...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho, holerites atualizados, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.[...] Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar.§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”.Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo 

dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que 

tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, 

da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53811 Nr: 1988-41.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSA, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de Ref: 45 deste 

Juízo, que determinou a comprovação da condição de hipossuficiência.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da decisão embargada, não implicará em prejuízo para a parte 

ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, é de se ratificar a gratuidade da justiça concedida com base 

nos extratos bancários e declarações de imposto de renda acostados, 

que comprovam sua hipossuficiência, na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição da decisão e com isso RATIFICAR a gratuidade da justiça à 

parte embargante, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Determino que o feito seja mantido em gabinete para regular andamento.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 
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informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Intime-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 735-81.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista a parte 

requerente para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 10.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 911-23.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hozinete Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76962 - Autos n. 911-23.2018.811.0091. DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais” postulada por HOZINETE SANTOS 

SILVA, em face INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD – LTDA. Nada 

obstante o esforço de seu subscritor, é o caso de indeferimento, parcial, 

da petição inicial, vejamos: Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 

485, inc. V e VI ambos do CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial 

e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos 

de restituição dos pagamentos, e repetição do indébito. Oportunamente, 

determino o seguimento do feito em relação aos demais pedidos de 

declaração de nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral. Com 

isso em mente, levando-se em conta o valor da causa de R$ 95.400,00 

(noventa e cinco mil e quatrocentos reais), as custas ficariam em R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 1% do 

valor da causa, mais a Taxa Judiciária de R$ 132,00 (cento e trinta e dois 

reais), totalizando R$ 1.086,00 (um mil e oitenta e seis reais), os quais, se 

parcelados em 6 (seis) vezes, chegar-se-ia a R$ 181,00 (cento e oitenta e 

um reais), o que significa um comprometimento de 6,47% do salário da 

autora. Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os 

benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente 

necessitam pela comprovada ausência de condições financeiras, 

INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à inicial, procedendo ao 

recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71223 Nr: 1340-58.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes Correa, Diogenes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 71223 – Autos n. 1340-58.2016.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DIOGENES CORREA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 31, a Fazenda Pública requer a extinção da ação diante da quitação 

do débito fiscal.

 É o relatório. Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63341 Nr: 1315-50.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Romario de Souza, Geraldo dos 

Santos Cardoso, José Antônio Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 63341 – Autos n. 1312-50.2013.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls.114/145, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/03/2019 às 17h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64259 Nr: 236-02.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Pimentel Felix, Luiz Henrique Pimentel 

Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 64259 - Autos nº 236-02.2014.811.0091 Despacho Vistos etc. 
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Tendo em vista que foram frustradas as tentativas de localização do réu 

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL FELIX, que foi citado por edital, DETERMINO o 

desmembramento o processo em relação a ele, nos termos do artigo 80 do 

Código de Processo Penal, bem como a suspensão do processo nos 

termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Outrossim, em relação ao 

acusado LUCAS PIMENTEL FELIX, verifico que a defesa do acusado 

apresentou resposta à acusação às fls. 141/154, suscitando preliminares 

de inépcia da denúncia, no entanto, sem razão. Desta forma, afasto a 

arguição de inépcia da exordial acusatória pelas razões acima expostas. 

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/03/2019 às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP. Façam-se as intimações necessárias, 

expedindo-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à 

defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

17 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 115-42.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Candido dos Santos - Vulgo "Dez", 

Alex Martins Conduru - Vulgo "Cabeção", Ademir Alexandre Vulgo: "Filho", 

Damião do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLY FRANCIELE RUELIS - 

OAB:18164, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 60281 – Autos n. 115-42.2012.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls.156/59 e 176/179, não suscitando 

preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de março de 2019 às 15h15, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67815 Nr: 962-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Jienes Ramos Fanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 67815 – Autos n. 962-39.2015.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls.40/43, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de março de 2019 às 13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41118 Nr: 857-04.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVRP, Paula Adriana Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nerval Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marques da Silva - 

OAB:16349-a

 Autos n.857-04.2011.811.0091 - Código 41118

 Vistos, etc.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/03/2019, às 13h30.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

dias, a contar da intimação, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75365 Nr: 1974-20.2017.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75365 – Autos n. 1974-20.2017.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de procedimento especial de jurisdição voluntária movido por 

TEREZINHA GOMES DA SILVA, visando a obtenção de alvará judicial de 

autorização de encerramento de conta corrente nº 21407-8, agência 

0821, Cooperativa de Crédito Sicredi (Vale do Juruena), agência de Nova 

Bandeirantes/MT, em nome de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, falecido em 26/ 

05/2017. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de alvará formulado por 

TEREZINHA GOMES DA SILVA, em razão do falecimento de JOSÉ 
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JOAQUIM DA SILVA. Expeça-se alvará autorizativo para o levantamento 

da totalidade do valor depositado em nome do falecido, ficando autorizado, 

ainda, o encerramento da conta corrente. Desde logo, tratando-se 

procedimento de jurisdição voluntária, certifique-se o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos oportunamente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 928-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cristina Correia, Mariluci Gomes da 

Silva, Lucas Marculino de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 Impulsiono os autos para intimação da defesa acerca da juntada do laudo 

definitivo de fls. 281/287.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78845 Nr: 1762-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinacir de Lima Coutinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78845 – Autos n. 1762-62.2018.811.0091.

 Decisão

Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória. Isso porque, em se 

tratando de tutela de evidência, necessária, no caso, a conjugação dos 

requisitos do inc. II, consistentes na comprovação documental acerca das 

alegações de fato e a existência de tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.

 Assim sendo, ao menos por ora, INDEFIRO a tutela da evidência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 11 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1727-05.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Barros de Catilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78751 – Autos n° 1727-05.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65144 Nr: 1061-43.2014.811.0091

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdOJ, RR, LRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a expedição de ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, requisitando informações de endereços 

do(s) executado(s).

Caso a diligência seja inexitosa ou haja negativa no cumprimento dos 

mandados, desde já, intime-se o exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65150 Nr: 1066-65.2014.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 65150 - Autos n. 1066-65.2014.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65148 Nr: 1064-95.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Rodrigues Cosme Ribeiro, Vilson Luiz 

de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a expedição de ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, requisitando informações de endereços 

do(s) executado(s).

Caso a diligência seja inexitosa ou haja negativa no cumprimento dos 

mandados, desde já, intime-se o exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65147 Nr: 1063-13.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz de Oliveira Junior, Renildo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a expedição de ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, requisitando informações de endereços 

do(s) executado(s).

Caso a diligência seja inexitosa ou haja negativa no cumprimento dos 

mandados, desde já, intime-se o exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65149 Nr: 1065-80.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz de Oliveira Junior, Renildo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a expedição de ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, requisitando informações de endereços 

do(s) executado(s).

Caso a diligência seja inexitosa ou haja negativa no cumprimento dos 

mandados, desde já, intime-se o exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65145 Nr: 1077-94.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz de Oliveira Junior, Renildo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, determino a expedição de ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, requisitando informações de endereços 

do(s) executado(s).

Caso a diligência seja inexitosa ou haja negativa no cumprimento dos 

mandados, desde já, intime-se o exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72117 Nr: 38-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 72117 – Autos n. 38-57.2017.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminar de ausência de justa causa.

Entretanto, a preliminar ventilada confunde com o mérito da ação, o qual 

será analisado oportunamente. É que, os argumentos lançados nas 

preliminares da defesa, adentram ao mérito da ação, o que só poderá ser 

apurado na ocasião da instrução.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 
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excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/03/2019 às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63686 Nr: 1561-46.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 Código 63686 – Autos n. 1561-46.2013.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PAULO DIAS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 38, a Fazenda Pública requer a extinção da ação diante da quitação 

do débito fiscal.

 É o relatório. Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Ainda, procedo ao desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema 

BACENJUD, na forma dos documentos anexos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37497 Nr: 614-31.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. da Silva Vestuario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65078 Nr: 1007-77.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira Bento Industria e Comércio de 

Madeiras LTDA - Silvia Fechio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62219 Nr: 374-03.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Marques da Silva Vidraçaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66157 Nr: 1867-78.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Código 66157 – Autos n. 1867-78.2014.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 74, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para 26/03/2019 às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que residirem 

em outra Comarca, bem como ao acusado se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva??[1]??.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Rodrigo Alves 

de Souza inscrito na OAB/MT sob o nº 23.372-O/MT, para patrocinar os 

interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 22333 Nr: 82-33.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pompéia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75678 Nr: 119-69.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Ruzalem, Aldair José Ruzalen, 

Valdecir José Ruzalen, Nelson Ruzalen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI RUZALEM, Cpf: 

03063436143, Rg: 2083771-2, Filiação: Lourdes Ruzalem e Alberto 

Ruzalem, data de nascimento: 13/09/1983, brasileiro(a), natural de Boa 

Vista da Aparecida-PR, convivente, pescador, atualmente em local incerto 

e não sabido ALDAIR JOSÉ RUZALEN, Cpf: 72235160115, Rg: 1136553-6, 

Filiação: Lourdes Ruzalen e Alberto Ruzalen, data de nascimento: 

23/11/1977, brasileiro(a), natural de Boa Vista da Aparecida-PR, 

solteiro(a), serviços gerais, atualmente em local incerto e não sabido 

VALDECIR JOSÉ RUZALEN, Cpf: 02541627114, Filiação: Lourdes Ruzalen, 

data de nascimento: 28/01/1975, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido NELSON RUZALEN, Filiação: Lourdes Ruzalen e Alberto 

Ruzalen, data de nascimento: 30/03/1988, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 34, caput, e parágrafo único, incisos II 

(1º parte), da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos,Tendo em vista o teor da certidão de fls. 60, dando 

conta do paradeiro ignorado dos acusados, determino a citação por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70872 Nr: 1108-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Trindade, Maria de Fátima 

Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE FÁTIMA TRINDADE, CNPJ: 

05973969000162 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE 

FÁTIMA TRINDADE, Cpf: 65556402191, brasileiro(a), casado(a), 

administradora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA 

DE FÁTIMA TRINDADE e MARIA DE FÁTIMA TRINDADE, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20152639/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

 - Valor Total: R$ 62.446,90 - Valor Atualizado: R$ 62.446,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67202 Nr: 527-65.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseane Alves Ferreira - Nossa Loja, Joseane 

Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEANE ALVES FERREIRA - NOSSA 

LOJA, CNPJ: 09517760000145 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSEANE ALVES FERREIRA, Cpf: 85677949272, Rg: 5147142, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JOSEANE ALVES FERREIRA - NOSSA LOJA e JOSEANE ALVES 

FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20145109/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 31.833,83 - Valor Atualizado: R$ 31.833,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 
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edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 455-10.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G D Madeiras e Reflorestamento Ltda, Gildo 

Paula da Silva, Áurea Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A G D MADEIRAS E REFLORESTAMENTO 

LTDA, CNPJ: 05049004000188, atualmente em local incerto e não sabido 

GILDO PAULA DA SILVA, Cpf: 43751253149, Rg: 477619, Filiação: 

Sebastião Rezende da Silva e Terezinha Paula da Silva, data de 

nascimento: 01/02/1973, brasileiro(a), natural de Três Lagoas-MS, 

casado(a), agricultor/madeireiro e atualmente em local incerto e não sabido 

ÁUREA PEREIRA DOS ANJOS, Cpf: 35749610144, Rg: 311861, Filiação: 

Antonia de Paula dos Anjos, data de nascimento: 16/01/1966, brasileiro(a), 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A G D 

MADEIRAS E REFLORESTAMENTO LTDA, GILDO PAULA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2137/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2017

 - Valor Total: R$ 147.027,30 - Valor Atualizado: R$ 147.027,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que houve a tentativa de 

citação por carta (fls. 13/13-v) e por mandado (fl. 15), considerando a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cite-se a parte executada por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação do executado, 

intime-se o exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, retornem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 194-79.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Fecchio-Me, Fabio da Silveira, Manoel 

Ferreira Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIA FECCHIO-ME, CNPJ: 

01038972000138, Inscrição Estadual: 13.166.764-5, atualmente em local 

incerto e não sabido FABIO DA SILVEIRA, Cpf: 00078052173, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL FERREIRA BENTO, 

Cpf: 03653379199, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SILVIA 

FECCHIO-ME, FABIO DA SILVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20147058/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2014

 - Valor Total: R$ 496.785,50 - Valor Atualizado: R$ 451.623,19 - Valor 

Honorários: R$ 45.162,32

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71323 Nr: 1417-67.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Braatz - ME, Iraci Braatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACI BRAATZ - ME, CNPJ: 

06287070000159 e atualmente em local incerto e não sabido IRACI 

BRAATZ, Cpf: 94434093991, Rg: 10/C 3.410.238, Filiação: Edmundo 

Hanzen e Leonida Hanzen, data de nascimento: 21/08/1962, brasileiro(a), 

natural de Pinhalzinho-SC, viúvo(a), agricultora. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IRACI 

BRAATZ - ME e IRACI BRAATZ, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20152707/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

 - Valor Total: R$ 26.999,26 - Valor Atualizado: R$ 26.999,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que houve, inicialmente, a 

tentativa de citação por mandado, a qual restou infrutífera segundo a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e, diante da documentação 

trazida pelo exequente demonstrando que as buscas por endereço da 

executada não apresentam novos endereços para citação, cite-se a parte 

executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação 

do executado, intime-se o exequente para indicar bens à penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, retornem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70446 Nr: 799-25.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Mecabo & Cia Ltda, Edilaine Coelho Mecabo, 

Alexandre Mecabo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. MECABO & CIA LTDA, CNPJ: 

04199374000139, Inscrição Estadual: 00131988921, atualmente em local 

incerto e não sabido EDILAINE COELHO MECABO, Cpf: 01662757948, Rg: 

3.426.954, Filiação: Maria Edi Coelho, data de nascimento: 28/05/1976, 

brasileiro(a), professora e atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXANDRE MECABO, Cpf: 00796444900, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A. 

MECABO & CIA LTDA, EDILAINE COELHO MECABOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201414345/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 151.621,00 - Valor Atualizado: R$ 137.837,32 - Valor 

Honorários: R$ 13.783,73

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70736 Nr: 1004-54.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Fecchio-Me, Manoel Ferreira Bento, Sílvia 

Fecchio, Fabio da Silveira, Josué Bernardes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIA FECCHIO-ME, CNPJ: 

01038972000138, Inscrição Estadual: 13.166.764-5, atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL FERREIRA BENTO, Cpf: 03653379199, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido FABIO DA 

SILVEIRA, Cpf: 00078052173, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido SÍLVIA FECCHIO, Cpf: 81400144191, Rg: 1161033, Filiação: 

Leonice de Freitas Fecchio e João Fecchio, data de nascimento: 

14/06/1967, brasileiro(a), natural de Rondon-PR, casado(a), empresária e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSUÉ BERNARDES DOS 

SANTOS, Cpf: 88465810168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SILVIA 

FECCHIO-ME, MANOEL FERREIRA BENTOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20147058/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2014

 - Valor Total: R$ 527.265,30 - Valor Atualizado: R$ 479.332,11 - Valor 

Honorários: R$ 47.933,21

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70369 Nr: 754-21.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria de Com. E Exp. De Madeira Cidalta 

LTDA - ME, Marcos Rodrigues, Andrei José Tramontin, Antonio Opencoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA DE COM. E EXP. DE MADEIRA 

CIDALTA LTDA - ME, CNPJ: 09517328000154, atualmente em local incerto 

e não sabido MARCOS RODRIGUES, Cpf: 03890884121, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ANDREI JOSÉ TRAMONTIN, Cpf: 

99826500178, Rg: 1632160-0, Filiação: Elizabel Paz Tramontin e Alvaro 

José Tramontin, data de nascimento: 17/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, casado(a), empresário - madenobre e atualmente em 

local incerto e não sabido ANTONIO OPENCOSKI, Cpf: 03890883150, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

INDUSTRIA DE COM. E EXP. DE MADEIRA CIDALTA LTDA - ME, MARCOS 

RODRIGUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20164795/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$ 18.471,26 - Valor Atualizado: R$ 18.471,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Noto que a INDUSTRIA DE COM. E EXP. DE 

MADEIRA CIDALTA LTDA – ME e ANDREI JOSÉ TRAMONTIN foram 

regularmente citados, via mandado (fls. 10).Lado outro, apesar de 

expedida as Cartas de Citação (fls. 16-v/17) e de mandado (fls. 16) os 

requeridos MARCOS RODRIGUES e ANTONIO OPENCOSKI não foram 

encontrados.Diante da documentação trazida pelo exequente 

demonstrando que as buscas por endereço dos executados não 

apresentam novos endereços para citação, cite-se por edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem manifestação dos executados, intime-se o 

exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, retornem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76244 Nr: 503-32.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA EUNICE DE ALMEIDA DA SILVA, 

Filiação: Joaquina Vieira Silva e Manoel Raimundo da Silva, data de 

nascimento: 07/02/1971, brasileiro(a), natural de Xambrê-PR, casado(a), 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Divórcio de Odilho Vieira da Silva contra Maria 

Eunice de Almeida da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processe-se em segredo de 

Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de Processo 

Civil.Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Considerando que as 

partes estão separadas há mais de 26 anos, e a requerida está em local 

incerto e não sabido, conforme demonstrado pelo autor, cite-se a parte 

requerida por edital, com o prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, I, do 

Código de Processo Civil, para que no prazo de 15 dias apresente 

contestação, sob pena de revelia.Caso a requerida não apresente 

resposta espontaneamente, nomeio desde já como curador especial o dr. 

Ailton André Albring dos Santos - OAB n. 21.824-O/MT para atuar como 

curador especial, devendo apresentar resposta no prazo legal.Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70875 Nr: 1110-16.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. de Lima Santos Comércio EPP, Francisca 

Rodrigues de Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. R. DE LIMA SANTOS COMÉRCIO EPP, 

CNPJ: 02750679000161 e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA SANTOS, Cpf: 77965450100, Rg: 

1061495-8, Filiação: Antonio Solono de Lima e Lindauva Rodrigues de 

Lima, data de nascimento: 04/10/1970, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, casado(a), comerciante, Telefone (66) 572 1381. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de F. R. DE 

LIMA SANTOS COMÉRCIO EPP e FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20142674/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

 - Valor Total: R$ 80.641,68 - Valor Atualizado: R$ 80.641,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que houve, inicialmente, a 

tentativa de citação por mandado, a qual restou infrutífera segundo a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e, diante da documentação 

trazida pelo exequente demonstrando que as buscas por endereço da 

executada não apresentam novos endereços para citação, cite-se a parte 

executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação 

do executado, intime-se o exequente para indicar bens à penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, retornem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67166 Nr: 498-15.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PÉROLA TRANSPORTES LTDA - ME, 

CNPJ: 07570258000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PÉROLA 

TRANSPORTES LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20154649/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/04/2015

 - Valor Total: R$ 9.875,45 - Valor Atualizado: R$ 9.875,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63644 Nr: 1513-24.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L H Paulino Machado, Luiz Henrique Paulino 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L H PAULINO MACHADO, CNPJ: 

04930107000190 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

HENRIQUE PAULINO MACHADO, Cpf: 55747612115, brasileiro(a), Telefone 

cep. 77016-524. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L H 

PAULINO MACHADO e LUIZ HENRIQUE PAULINO MACHADO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20125536/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 6.280,20 - Valor Atualizado: R$ 6.280,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70970 Nr: 1168-19.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. de Lima Santos Comércio EPP, Francisca 
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Rodrigues de Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. R. DE LIMA SANTOS COMÉRCIO EPP, 

CNPJ: 02750679000161 e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA SANTOS, Cpf: 77965450100, Rg: 

1061495-8, Filiação: Antonio Solono de Lima e Lindauva Rodrigues de 

Lima, data de nascimento: 04/10/1970, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, casado(a), comerciante, Telefone (66) 572 1381. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de F. R. DE 

LIMA SANTOS COMÉRCIO EPP e FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20166059/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 64.399,34 - Valor Atualizado: R$ 64.399,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.103.050, 

sob regime dos recursos repetitivos, em que a citação do executado por 

edital, no âmbito da execução fiscal, é cabível apenas quando frustradas 

as modalidades previstas ne Lei de Execução Fiscal (AR e Oficial de 

Justiça), cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte executada, retornem conclusos para 

nomeação de defensor dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68051 Nr: 1145-10.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PÉROLA TRANSPORTES LTDA - ME, 

CNPJ: 07570258000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PÉROLA 

TRANSPORTES LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Execução Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20154645/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.703,90 - Valor Atualizado: R$ 15.703,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que houve a tentativa de 

citação por carta (fls. 12/12-v) e por mandado (fl. 14), considerando a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cite-se a parte executada por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação do executado, 

intime-se o exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, retornem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 1062-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Padilha, Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 77292 – Autos n. 1062-86.2018.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa dos acusados apresentou 

resposta à acusação às fls. 151/154, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de novembro de 2018, às 08h, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e 

pelas defesas, assim como os réus, para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, 

interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento dos réus.

Intimem-se os réus.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75437 Nr: 2014-02.2017.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Vieira, AHVC, AEVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 75437 - Autos n. 2014-02.2017.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos requerida em 

caráter antecedente com Pedido de Liminar proposta por ANGELA MARIA 

VIEIRA, por si e representando os interesses dos menores ANTONI 

HENRIQUE VIEIRA COELHO e ANTONIO EDUARDO VIEIRA COELHO, em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Assim, havendo manifesta falta de 

interesse (interesse-adequação) para a causa, CORRIJO de ofício o rito 

para adaptá-lo ao previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil, pois 

a pretensão deduzida na exordial melhor se amolda à hipótese de 

produção antecipada de prova, com arrimo no inciso III do referido artigo 

(Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.). É exatamente o caso dos autos, pois pretendem os 

requerentes tomar conhecimento de eventuais valores depositados em 

conta de titularidade do de cujus a fim de promoverem o inventário ou 

pedido de alvará judicial. Deixo de determinar a citação de interessados na 

produção da prova, pois inexistente caráter contencioso (art. 392, §1, 

CPC). No mais, à vista da prova do óbito de Abílio Delfino Coelho, bem 

assim da comprovação da qualidade de sucessores por parte dos 

requerentes, pois filhos, entendo legitimados a requererem a 

apresentação de documentação relativa à movimentação financeira do 

falecido. Desta forma, determino ao Banco Bradesco S/A, agência 1380, 

Alta Floresta/MT, com endereço descrito na exordial, que apresente 

extrato bancário dos últimos 30 (trinta) dias de eventual conta corrente, 

popança ou salário de que Abílio Delfino Coelho, C.P.F. n. 524.214.659-15, 

é titular, no prazo de 10 (dez) dias. Após a vinda dos documentos, 

intime-se a parte para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. 

Considerando que há interesses de incapaz no presente feito, ao 

Ministério Público para ciência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 15 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31780 Nr: 366-07.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Nelson Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205/MT, Wagner Oliveira Navarro - OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 31780 – Autos n. 366-07.2005.811.0091

Vistos em correição.

Chamo feito à ordem.

Compulsando os autos verifico que o de cujus Carlos Roberto Costa Leite 

estava atuando em causa própria, uma vez que propôs cumprimento de 

sentença de honorários sucumbenciais, sendo assim, desnecessária a 

intimação da Fazenda Pública Municipal para constituir advogado.

Por outro lado, diante da notícia do falecimento do autor determino a 

suspensão do presente feito no prazo 60 dias, nos termos do artigo 313, § 

2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, intime-se o espólio de Carlos Roberto Costa Leite, de quem 

for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por meio do Diário Oficial 

do Estado e Edital, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Por fim, autuem-se os autos como cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68720 Nr: 1552-16.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, redesigno audiência para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 18h.

Intime-se.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33823 Nr: 18-28.2011.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON HENRIQUE ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES GOMES PEPPES, RAFAEL BORGES 

CURVO, JOÃO ALVES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 

JOÃO BATISTA DE LIMA, LUIS CARLOS MACHADO, LUIZ FABIANO 

MACRE, BENILDO MÁRMORE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEZUINO CATARINO DA CRUZ 

- OAB:MT 10620, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9674/O, 

RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697, RODRIGO BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT 7697

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA LUIZ FABIANO MACRE, 

PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE SEUS MEMORIAIS 

FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31808 Nr: 440-08.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S\A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nélson Terra dos Santos - 

OAB:235329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70571 Nr: 1929-31.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE WASEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 50123 Nr: 350-58.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IRES DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, INFORME ACERCA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES, 

CONFORME ALVARÁ DE FL. 205, BEM COMO, REQUEIRA O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30517 Nr: 885-94.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELI MÓVEIS-KAKÁ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, João Carlos Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, FIQUE CIENTE 

DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, A SEGUIR TRANSCRITA: "Ante o 

exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para determinar que o valor dos honorários advocatícios 

serão rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) entre o antigo e atual patrono da parte exequente. No mais, 

cumpra-se conforme a decisão anterior. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 420-80.2009.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMPLICIANO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as alegações trazidas nas fls. 79/82, remetam-se os autos 

à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste no prosseguimento desta execução, sob pena de 

extinção.

 Após, nada sendo requerido, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1960 Nr: 3-89.1993.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULEMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, RUBENS DA SILVA 

NABARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - Procurador - 

OAB:Matr. N.310453, Solange de Holanda R. Whelan - Procuradora - 

Mat.1381114 - OAB:OAB/MT 9893-B, Vanessa C. M. Zago Ribeiro - 

OAB:9.542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT

 Vistos.

Remetam-se os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme 

postulado nas fls. 139, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste no prosseguimento desta execução, sob pena de extinção.

 Após, nada sendo requerido, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32135 Nr: 131-50.2009.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TIO ZÉ - EPP, ANTONIO ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Whelan - 

Procuradora - Mat.1381114 - OAB:OAB/MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pela derradeira oportunidade, dê-se vista dos autos à fazenda/exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte nos autos a juntada de 

cálculo atualizada desta execução, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, venham conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60461 Nr: 1551-46.2016.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:17976, Ricardo 

Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 469-63.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN Industria Comércio Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICCOLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8.970 - 

B/MT, Marcos Meneghel Cianflone - OAB:173370/SP, Nivea Najara 

Fornari - OAB:8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 95/98

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 579-23.2009.811.0107

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANICE TEREZINHA GREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 
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OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8227

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Carlos Augusto dos 

Anjos, em desfavor de Veranice Terezinha Greff, ambos já qualificados.

Nas fls. 74, foi determinada a intimação pessoal do autor e de seu 

causídico via DJE (n° 10270), a fim de dar prosseguimento no feito sob 

pena de extinção, entretanto não apresentou manifestação nos autos, 

conforme certidão de fls. 79.

Vieram os autos à conclusão.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que não foi localizada no endereço 

informado nos autos e tão pouco comunicou ao Juízo quanto à alteração 

da residência no curso do processo, aplicando-se ao caso, assim, a regra 

constante do art. 274, do CPC.

Acrescento, ainda, que seu patrono foi devidamente intimado, via DJE, 

para dar prosseguimento ao feito, contudo permaneceu inerte conforme o 

teor da certidão de fls. 79.

 Desta maneira, reputo como válida a intimação realizada a parte autora, e, 

considerando a ausência de manifestação, a extinção do feito pelo 

abandono é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem condenação em custas e honorários, visto 

que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80071 Nr: 810-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariovaldo Gonçalves da Silva, Maria Aparecida Queiroz 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Teixeira Demellas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse e Pedido de Antecipação de 

Tutela, movida por Ariovaldo Gonçalves da Silva e Maria Aparecida 

Queiroz da Silva, em face de Wanderson Teixeira Demellas.

Aduz os autores, em síntese, que são possuidores de um imóvel situado à 

Avenida Oscar Zaidem de Menezes, nº 1138, sala 02 no centro de Novo 

São Joaquim/MT.

Afirmam que no dia 28.09.2018 os requerentes foram surpreendidos ao 

passarem em frente ao imóvel, uma vez que verificaram uma 

movimentação e caixas dentro da sala comercial.

Que em seguida de forma amigável foram conversar com o requerido para 

solucionar o ocorrido, porém não conseguiram solucionar o problema.

Narram que mesmo o requerido sabendo que os requerentes são 

proprietários do imóvel, este instalou a loja “Mundo Fashion” na sala 

comercial sem qualquer comunicação prévia.

Assim, pleiteia liminar de reintegração na posse para que o requerido 

desocupe o imóvel no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É o relatório.

RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

321 do mesmo diploma legal.

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

Analisando os documentos que instruíram a inicial, entendo que é 

necessário promover audiência de justificação prévia (fl.09/16).

Designo o dia 09 de novembro de 2018, às 15h30min(MT), para a 

realização de audiência de justificação prévia, para colher elementos para 

apreciar o pedido liminar.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência, conforme art. 562 do 

CPC, em cujo ato poderá intervir por intermédio de advogado, devendo 

constar no mandado as advertências de lei, e que o prazo para contestar 

a ação fluirá a partir da data da intimação da decisão que deferir ou não a 

liminar pleiteada.

Intime-se a parte autora pessoalmente ou via seu causídico, para que 

compareçam ao ato, acompanhados de até 03 (três) testemunhas.

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010417-07.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: ROSANGELA FATIMA DE 

OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Decisão->Determinação Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, o trânsito em julgado da sentença (Id. 9127986), 

promovendo as anotações eventualmente necessárias. Não havendo 

requerimentos pendentes de análise e considerando a juntada do cálculo 

atualizado da dívida pelo exequente (Id. 11538007), intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, 

do CPC[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 1416-02.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fermino Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ e da determinação de 

21/06/2018, impulsiono os presentes autos para manifestação do patrono 

da parte autora, no prazo de 10 (dias).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80258 Nr: 1298-26.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO AMARILDO CAIONI, BENEDITO MENDES, 

DILSON FLORES CAVALCANTE, BENONILDE MENDES, Eliomar Couto do 

Prado, Elza Maria Alves, Francinaldo Dias de Lima, FLAVIO MARCIANO 

DOS SANTOS, Jose Alves de Souza, Jose Everaldo de Souza, Jose 

Ribamar Pereira, Laurenice dos Santos Silva, LENILSON MENDES, Lucelia 

Aparecida Santiago, Manoel Caçulos , Maria Auxiliadora da Silva, Maria 

Lucimar da Luz, Paulo Henrique Marciano dos Santos, Raimundo Bahia de 

Oliveira, Regiane Santos, Reinaldo Leite de Souza, Reny Francisca de 

Paula Fernandes, Roseli Valdivino da Silva, Rosevete Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa da Energia São Manoel S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES - OAB:68908, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/0, 

ROSANGELA DE SOUZA ALENCAR - OAB:24819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

para o patrono da parte autora, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 27-50.2016.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Michalczeszen, IRENE LOPES DE AZEVEDO 

MICHALCZESZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda., Fausto 

Richter, João Carvalho, Diogo Rodriguês da Silva, Adenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE TURNER 

MARQUEZ - OAB:156400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono do autor para, querendo, impugnar a 

contestação juntada em 19/10/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1127-06.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...). Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas 

nesta oportunidade, declaro o processo saneado.DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 

17h45min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, sob 

pena de preclusão.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do 

NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81952 Nr: 2116-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO LARANJEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 

CHAVES - OAB:63826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto ao recolhimento das custas e taxas judiciais.

Ademais, caso ainda não tenha ocorrido o recolhimento, o capítulo 2, item 

2.14.2 da CNGC assim dispõe:

2.14.2 – A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. 

(Redação alterada pelo Provimento nº 8/13-CGJ – autos Processo nº 

27/2012-DOF – id. 238478).

Desta feita, não havendo qualquer elemento que indique a incapacidade de 

pagamento das custas e despesas processuais pelo requerente quando 

do ajuizamento da inicial, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 333-53.2015.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

DEFIRO a petição retro. Promova a habilitação do causídico nos autos, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para juntada da procuração.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 048/2018-DF

 O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA matrícula 

8370, designado Gestora Judiciário da Secretaria da Vara Única, estará 

afastada para tratamento médico por 60 (sessenta) dias, no período de 

22/10 a 20/12/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA, matrícula n. 

4153, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Vara Única, no período de 22/10 a 20/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 22 de outubro de 2018

 MARCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão
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Vistos,

Livia Konno, Oficiala de Justiça, matricula 25702, lotada no Fórum desta 

Comarca, requer a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 2013/2018.

 A Gestora Geral desta Comarca certificou a inexistência de 

procedimentos infracionais em desfavor da Oficiala no referido período. 

Atestou, entretanto a ocorrência de três faltas pela servidora dentro do 

período.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

 O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim "Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 

público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título 

de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor".

Ainda:

 "Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

Isso Posto, considerando o cumprimento dos requisitos legais pela 

servidora, DEFIRO o pedido para conceder à LÍVIA KONNO, matricula 

25702, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 

2013/2018.

Outrossim, dada a existência de 03 (três) faltas injustificadas pela 

servidora dentro do referido período, retardo a concessão da benesse em 

01 (um) mês, constando o direito à licença premio no periodo de 

13/03/2013 a 13/04/2018, nos termos do artigos 109 e 110 da Lei 

Complementar n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47580 Nr: 2061-91.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Clovis dos Santos 

Custódio Júnior - OAB:SP/349.232, Fagner da Silva Prata - 

OAB:MT/17.420-E, Wendell Pereira de Melo - OAB: MT/16628-E

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DENUNCIADA, para que no prazo 

legal apresente aos autos as Razões de Apelação acerca da Ref: 94.

 Laísa Elizabeth Santiago

 Estagiária - 37578

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 2587-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gregorio de Brito Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente os memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45347 Nr: 1125-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Cantanhede dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente os memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49073 Nr: 267-98.2015.811.0022

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Passele Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Passele Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Publicação da parte final da sentença... "JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, decretando a interdição de CELIO PASSELE BRANDÃO, 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente TODOS os atos de sua 

vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, nomeando 

como curador definitivo o seu irmão JOSÉ PASSELE BRANDÃO.Em 

obediência ao disposto no artigo 755, do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no 

registro de pessoas, publique-se a presente e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver em funcionamento, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela.Ressalte-se que deverá ser observado 

o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA (ID 102643).

Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57079 Nr: 1564-09.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis William Rezende da Conceição, Dayane 

Silveira de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS RÉUS, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 70 e de sua ciência quanto à sentença de Ref: 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41921 Nr: 190-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E V Ramil - Transporte ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que, no prazo de 

05 (cinco)dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 629 Nr: 128-79.1997.811.0022
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ferraz Costa - 

OAB:64523/MG

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às ref. 304 como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 1532-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS, IGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste quanto a petição de Ref: 11, requerendo o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010064-88.2017.8.11.0022 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE MENDES DOS SANTOS Endereço: Rua PRESIDENTE 

VARGAS, 775, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Endereço: Outros 

TR OLIVEIRA BELLO,, 34, 4 ANDAR, CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 

80020-030 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. PEDRA PRETA, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55702 Nr: 991-68.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 .Desta feita, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a dosar a 

pena em 35 (trinta e cinco) dias-multas.c) - Causas de aumento ou 

diminuição de pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, 

razão pela qual torno a pena definitiva em 35 (trinta e cinco) de dias multa, 

fixado em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, 

conforme dispõe o artigo 49, §1º, do Código Penal, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Deixo de fixar 

regime prisional ante a natureza da pena aplicada.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 150244 Nr: 347-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Correa Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro os requerimentos das partes, pelo que determino o 

desmembramento do feito com relação as corrés, mantendo-se este 

processo apenas com relação ao réu Hudson Correa Daniel, nos termos 

do art. 80 do Código de Processo Penal. Outrossim, aguarde-se o retorno 

da deprecata. Por fim, dê-se vista, sucessivamente, às partes para 

alegações finais.

2. Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 1409-27.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CERTIFICO que afixei o presente edital no atrio do fórum, nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123351 Nr: 1904-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Alves Rodrigues Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Intimar o advogado da parte ré na pessoa do advogado - Álvaro 

Alexander de Oliveira - OAB-MT 16.611, conforme ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142732 Nr: 5244-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Brizida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte para no prazo juntar a petição de recurso, uma 

vez que na ref. 43, foi anexada petição estranha aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154072 Nr: 1903-76.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloysio Nunes Rondon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gemman Maria de Assis e Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar impugnação a 

contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98024 Nr: 1111-64.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNDF, SOdFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 98024

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o longo decurso de prazo em que o feito encontra-se 

paralisado, intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163600 Nr: 5431-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163600

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por Anselmo Modesto da Silva Almeida em face de Katia Cirleyde 

da Silva.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Narra a inicial que a requerente conviveu com o requerido em união 

estável durante aproximadamente 6 (seis) anos. Da referida união o 

nascimento de um filho ainda menor.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial.

Defiro a gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50.

Considerando o pedido de fixação de alimentos provisórios, e 

considerando o binômio necessidade/possibilidade, defiro o pedido e fixo a 

título de alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

a ser depositado na conta bancária da genitora, devendo o autor juntar o 

comprovante de depósito aos autos.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o requerido, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC/2015, 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC.

Consigne-se nas intimações que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 CPC/2015).

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107471 Nr: 967-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos para 

reconhecer a omissão existente na sentença de ref. 82 no que concerne 

ao não arbitramento de honorários e, consequentemente condenar a 

autarquia ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8213-35.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva, Espólio de José 

Custódio da Silva, Maria Elena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Moraes de Lima - 

OAB:5.943/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69562 Nr: 1198-25.2011.811.0028

 AÇÃO: Contraprotesto Judicial->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Francisco de Moraes, Izabel Cristina Rampelotto de 

Moraes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Alfredo Dorilêo, Maria Eliza Boabaid 

Dorileo, Isa Falcão Dorileo, Benedito Joacy Dorileo, Rosane Conceição 

Arruda Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Filipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7.206B-MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247/MT, 

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:16538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Monteiro Vidal - 

OAB:11597, Rogerio Rodrigues Guilherme - OAB:6763

 CÓDIGO: 69562

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o decurso de prazo para pagamento voluntário, intime-se a 

parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito.

 Após, façam os autos conclusos para análise do pedido de item “c” 

requerido à ref. 102.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107593 Nr: 992-69.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nos Embargos a 

Execução.ENCAMINHE-SE os autos ao Contador Judicial para apresentar 

cálculos nos parâmetros já fixados na sentença dos autos de código 

78560:1 (hum) Salário Mínimo incluído 13º SalárioDATA INICIAL: 

11/05/2011 (data do requerimento administrativo)DATA FINAL: 

31/07/2014CORREÇÃO MONETÁRIA: índice do Manual de Cálculos da 

Justiça FederalJUROS DE 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente àPoupança (dia 1º) em diante.HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS em 10% sobre as parcelas vencidas atualizados do 

a ju izamento  da  ação (24 /05 /2012)  a té  a  da ta  da 

sentença(09/10/2012).APÓS o retorno dos cálculos, INTIME-SE as partes 

para manifestação no prazo de 5(cinco) dias.Decorrido prazo, façam os 

autos conclusos.Pela maior sucumbência, CONDENO o Embargante a 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104300 Nr: 3182-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SERGIO DE FRANÇA, 

em face de sentença de merito constante à Ref. 35.

Sustenta a Embargante a existência de contradição.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a decisão foi contraditória, por distribuir na proporção de 50% o 

pagamento de custas e despesas processuais entre as partes litigantes.

Analisando minuciosamente os autos e a decisão recorrida verifico que os 

embargos não merecem acolhimento.

Isto porque a r. sentença fundamentou a decisão na aplicação do artigo 86 

do CPC/2015, que assim prevê:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão 

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Isto porque através de simples conferencia, pode se verificar que o 

Embargante decaiu em quase todos os pedidos, sendo tão somente 

afastada a aplicação de juros e multa dos cálculos da execução. A 

sentença embargada reconheceu a existência e legalidade da divida bem 

como do título executado, a aplicação de comissão de permanência de 

acordo com o contrato pactuado entre as partes, e afastou todos os 

outros pedidos do Embargante.

Desta forma verifica-se não haver contradição na referida decisão qual 

merece ser mantida em todos seus termos.

Dito isto, CONHEÇO e REJEITO o Embargo de Declaração, mantendo 

inalterada a decisão embargada.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18232 Nr: 452-65.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cangas I I Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT

 CÓDIGO: 18232

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório e 

Pedido de Tutela Específica proposta por CANGAS II TRANSPORTES LTDA 

em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT.

A parte autora pleiteia que a empresa ré seja compelida a regularizar o 

fornecimento de energia elétrica, uma vez que as interrupções são 

constantes, causando prejuízo a atividade comercial exercida.

Com base nos argumentos e conjunto probatório constante na exordial, foi 

deferida a tutela antecipada.

Na ocasião da decisão inicial, houve determinação para emenda do valor 

da causa, uma vez que a quantia apontada não correspondia ao real 

montante representado pela ação, sendo apontado o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais).

Em petição juntada em 05.03.2008 o autor informa a alteração do valor da 

causa com o respectivo comprovante de pagamento.

Ocorre que, na guia de recolhimento com data de 04.03.2008, consta 

como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia 

apontada como incorreta ao objeto da presente ação.

Dessa forma, considerando que até o momento não houve recolhimento 

total das custas processuais, aliado ao fato de que a parte não litiga sobre 

o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como por compreender 

requisito ao válido andamento da ação, havendo custas iniciais pendentes 

de pagamento, necessária a intimação da parte autora para sanar a 

sobredita irregularidade.

Assim, considerando que o autor não cumpriu as diligências que lhe eram 

incumbidas, mesmo ciente da alteração do valor da causa CHAMO O 

FEITO A ORDEM para DETERMINAR a intimação da parte autora para 

proceder o recolhimento das custas processuais iniciais, de acordo com o 

valor da causa corretamente estabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prevê o artigo 290 do 

CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153363 Nr: 1653-43.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIR PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da junta de ref. 16

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118761 Nr: 684-96.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Edwin Crew

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A1732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Farouk Naufal - OAB:2371/MT, 

PAULO SERGIO BARBOSA RÓS - OAB:17838/MT

 CÓDIGO: 118761

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos em face de Richard Edwin Crew.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo na presente demanda.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 45 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88315 Nr: 1180-33.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco S/A - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES RONDON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 88315

SENTENÇA

VISTOS

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo exequente, o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Sustenta o embargante que a sentença fora contraditória no que tange 

extinção pela desistência.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença prolatada à ref. 54 foi contraditória quanto à extinção pela 

desistência, uma vez que o autor requereu a desistência do 

processamento da Carta Precatória (ref. 55).

 Analisando as alegações do embargante, entendo que os embargos 

merecem acolhimento.

Isto porque, ao que se vê da petição de ref. 51, verifica-se o requerimento 

de desistência da carta precatória.

 Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para tornar nula a sentença 

de ref. 54 e determinar o prosseguimento do feito intimando o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação, apresentando novo endereço para efetiva 

citação do requerido.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134103 Nr: 1582-75.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MUNIZ DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134103

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 21, intime-se a empresa requerida para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o devido 

substabelecimento ao seu procurador para devida regularização 

processual.

 Especifiquem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir, 

sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 5455-83.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 143127

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o requerente manifestou pela produção de prova oral, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro 
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de 2019, às 15h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106028 Nr: 477-34.2015.811.0028

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso- FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Poconé - MT, 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores 

e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, 

Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Larissa Martins Hauschildt - OAB:21.865, LUANA 

MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 Intimar as partes para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref.54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149357 Nr: 24-34.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Analisando os autos verifica-se a ausência do termo de audiência 

designada em ref. 05, em procura ao arquivo, por circunstâncias 

desconhecidas, não foi possível localizar o mesmo ocasião que não foi 

ocorrida. Deste modo, evitando causar futuro dano ao deslinde da ação, 

designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 05 de 

dezembro de 2018 às 17h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Certfique-se acerca da intimação da parte requerida, bem como sobre de 

prazo de contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103891 Nr: 3058-56.2014.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdS, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Adoção Plena proposta por JOSENILDO DA SILVA e CLEIDE 

MARCELINA DE CAMPOS em face de LAURINICE DA SILVA em favor J. V. 

da S. M.

Em análise ao parecer ministerial, verifica-se que merece parcial 

acolhimento.

Isso porque, assiste razão ao afirmar que a citação por edital foi feita de 

forma indevida, uma vez que a requerida fora devidamente citada, 

conforme certidão de ref. 17.

Havendo citação válida nos autos, não há que se falar em citação por 

edital.

Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nulo o edital 

expedido à ref. 42, bem como a nomeação de curador especial a 

requerida.

No que tange ao pedido de envio dos autos a DPE, vistas a DPE.

No que tange a eventual reconhecimento revelia, observa-se que a 

autoridade parental constitui direito indisponível da genitora, razão pela 

qual, não se aplica os efeitos da revelia a presente ação.

Ademais, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas 

que pretendem produzir.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do juízo no ambiente familiar em que reside a infante, a fim 

de que seja averiguadas as condições atuais em que reside a menor, no 

prazo de 15 dias.

 Juntado o relatório, vistas ao IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intime-se o requerido para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

proposta de honorários.Com a manifestação favorável ao valor dos 

honorários, intime-se a requerida para, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

perda da prova, efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais 

em conta vinculada ao Juízo.Após, intime-se a parte autora para 

apresentar os quesitos sob pena de preclusão no prazo de 05 dias, uma 

vez que o requerido já apresentara na ocasião da contestação.Em 

seguida, remetam-se cópias dos quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando, o perito nomeado, que caso entenda necessário analisar 

outros exames e laudos do feito, poderá retirar os autos em carga, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, com a apresentação do laudo, promova-se 

a transferência, mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser 

indicada pelo médico perito, Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN.Por fim, 

intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao laudo.Após, Conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151814 Nr: 976-13.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciê Corrêa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o dia 24.10.2017 

(data do requerimento administrativo) nos termos do art.43 da Lei 

8.213/91, devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em 

vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte 

mil reais). Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151815 Nr: 977-95.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o dia 25.11.2008 

(data do indeferimento administrativo), observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

DANIEL NUNES RIBEIRO2.Benefício concedido: Amparo Social ao 

Idoso3.Data do início do benefício: 25.11.20084.Renda mensal inicial: 01 

Salário Mínimo5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155846 Nr: 2575-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDDDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC-CEMS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 155846

DESPACHO

VISTOS,

 Certifique se houve manifestação do requerente quanto a ausência na 

audiência de conciliação.

 Ademais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de 

contestação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163684 Nr: 5461-56.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesmar José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT, Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com amparo no artigo 298 CPC/2015 e na forma do artigo 497 do 

CPC/2015, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pelo que 

DETERMINO ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poconé/MT que, 

no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, adote todas as providências 

necessárias para viabilização do tratamento por meio da pazopanibe 

800mg/dias, via oral, de forma continuada e permanente, enquanto 

subsistir o risco de morte, ao paciente GESMAR JOSÉ DA SILVA, 

conforme prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).Considerando que não há pedido de justiça gratuita, 

bem como não há comprovante de pagamento de custas inaugurais, em 

conformidade com as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, 

determino a intimação do requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção 

do feito sem julgamento do mérito e consequente revogação da tutela 

antecipada deferida.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164083 Nr: 5558-56.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jacinto da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164083

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 

11h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 
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apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129210 Nr: 3927-48.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soterio Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlanticos Fundos de Investimento Em Direitos 

Creditórios não Padronizados, Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dal Bosco - 

OAB:348297/SP, Henrique José Parada Simão - OAB:221.386/SP

 Com tais considerações, com fundamento no art. 485, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a inexigibilidade do débito 

referente ao Cheque Ouro, contrato nº 5022103000302264455, vencido 

em 30/12/1997, cujo valor atual é de R$ 135.247,38 (cento e trinta e cinco 

mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor sobre da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162587 Nr: 5131-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFSR, LFdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162587

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Nomeio inventariante a representante legal do menor J.F.S.R a, Sra. Lucila 

Ferreira da SIva Rodrigues, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias 

e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

Após, cite-se a Fazenda Pública, (art. 626, CPC/2015), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 CPC/2015), ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, do CPC/2015), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 636, do 

CPC/2015), digam, em 15 dias (art. 637, do CPC/2015).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638, do 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 1411-26.2014.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O-MT

 CÓDIGO: 98870

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade por EZANILDO 

GONÇALO DA SILVA em face de AILTON DA SILVA COSTA.

 Narra a exordial que a genitora do autor teve um breve relacionamento 

com o requerido, que somente a pouco tempo sua mãe revelou ser o Sr. 

Ailton seu verdadeiro pai.

 Requer por fim a procedência da ação reconhecendo a paternidade do 

requerido.

 A ação foi recebida (ref. 3).

 Audiência de conciliação realizada (ref. 20), onde verificou-se a ausência 

do requerido que não tinha sido devidamente intimado.
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A ref. 52, foi deferido despacho para busca de endereço do requerido por 

meio dos órgãos conveniados (ref. 52).

 Devidamente intimado (ref. 63), o requerido apresentou contestação em 

que pleiteou a realização do exame de DNA, bem como o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita (ref. 58).

 Nota-se a existência de réplica, em que o autor impugna a assistência 

judiciaria ao requerido (ref. 61).

 A ref. 65 foi proferido despacho intimando o requerido a comprovar a 

necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento.

 Devidamente intimado, o requerido deixou decorrer o prazo sem nenhuma 

manifestação (ref. 69).

 É o relato.

 Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 Pois bem.

 Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado 

pelo requerido.

Considerando que foi concedido ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como o requerido pleiteou a realização de exame de 

DNA, com fulcro no art. 95 do CPC, intime-se o requerido para comparecer 

à diretoria do Fórum para realizar o pagamento do exame no valor de 

155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), para que assim seja agendada 

data/hora/local para a coleta do material genético.

Certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150632 Nr: 505-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROdO, ROdO, RFdO, ROdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CODIGO: 150632

DESPACHO

VISTOS,

Vistas a DPE para que manifeste sobre certidão juntada em ref.41, onde 

consta que a parte requerida não foi encontrada nem devidamente 

intimida.

 Cumpra-se, expedindo o necessario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163759 Nr: 5472-85.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdASS, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163759

 DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, apesar da juntada da carteira de trabalho, o patrimônio declarado 

não condiz com a renda declarada na documentação.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Tendo em vista que se trata de interesse de menor, vistas ao MP para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152631 Nr: 1335-60.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Paes de Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora, por meio de seu advogado constituído da 

audiência redesignada para o dia 13 de dezembro de 2018 às 17h00min, 

conforme ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102462 Nr: 2618-60.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Coleta de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:102462

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72781 Nr: 1923-14.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite, Georgério Pereira 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:15686-A/MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar para no prazo manifestar juntada de petição de ref. 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 911-28.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrosa Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimare Cunha Fontes - OAB:18329, 

Jose Antonio S. Pompeu Cardoso - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Intimar da juntada de ofício de fls.137
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 556-76.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Neves de Araujo Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 250-10.2016.811.0028

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edino Germano da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHAES - OAB:6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 117194

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o decurso de prazo (ref. 23), bem como o §2° do art. 313 do 

CPC, intime-se o patrono do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, adotando as medidas pertinentes, na forma do 

art. 485, II do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107057 Nr: 843-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrolina Lucia Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 107057

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93384 Nr: 2427-49.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde 21.10.2013, data 

do indeferimento do requerimento administrativo, observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF, devendo ser deduzidos os 

valores recebidos em sede de tutela antecipada. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da 

condenação, independente de dedução de valor de benefício que a parte 

esteja recebendo. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de 

custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: JOÃO DE SOUZA 

GONÇALVES2.Benefício concedido: Amparo Social ao Deficiente3.Data do 

início do benefício: 21.10.2013.4.Renda mensal inicial: 01 Salário 

Mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 491-18.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Maria Guimarães Correa, Anielly Cristina 

Guimarães Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguro Aliança do 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES as pretensões contidas na inicial, e CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a 

título de pagamento às Requerentes da apólice de seguro nº 000012114, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do falecimento do de cujos, 

data do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

desta data.Pela sucumbência, CONDENO a parte Requerida a custas e 

honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20%(vinte por 

cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. P.I.C.Ciência ao I.R Ministério Público.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127178 Nr: 3123-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana da Silva Amorim, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 VISTOS

Inclua-se na pauta do Projeto Ribeirinho Cidadão do dia 19.02.2017.

Intimem-se as partes para comparecimento no Mutirão de conciliação a se 

realizar no dia 19 de fevereiro de 2017, no Fórum desta Comarca as 

14h00min, portando os documentos pessoais.

Ciência ao MP e a Defensoria.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 752 de 904



 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 82976 Nr: 2169-73.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naime Márcio Martins 

Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 Intimar advogado da parte autora da decisaõ de fls.97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT,  Roberta  Beatr iz  do Nascimento  - 

OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora do inteiro teor da certidão de ref.55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63397 Nr: 2400-71.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurito Advincula da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da junta de referência 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111309 Nr: 1950-55.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC- Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Oliveira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Intimação de 

Sentença e entrega de Ofício do DETRAN, no valor de R$ 24,00 (vinte e 

quatro reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101044 Nr: 2115-39.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiel de Arruda Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 Intimar parte autora da juntada de ref. 49

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013887-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por 

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO em face de CLARO S/A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011072-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUCINDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011072-82.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 
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equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 
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há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por MARIA AUXILIADORA DA SILVA em face de BANCO 

ITAUCARD S/A. A parte requerente protocolou pedido de desistência da 

presente ação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011256-38.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO HENRIQUE VIEGAS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 
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Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 
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Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CATARINA RAMOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011004-35.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ODETE CATARINA RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 
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moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 8011324-85.2017.8.11.0028
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011324-85.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IZAMIL DA CONCEICAO GONCALVES NETO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 
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necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 
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grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015103-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO DOS SANTOS PROENCA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por MULTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PARA MINERAÇÃO E 

AGRICULTURA LTDA ME em face de LUIZ OTAVIO DOS SANTOS 

PROENÇA. A parte requerente protocolou pedido de desistência da 

presente ação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017045-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZON DAVID CAMPOS SALES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019318-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELLY GONCALINA LEITE (ADVOGADO(A))

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

CICERO AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Dar 

c/c Danos Morais e Concessão Liminar de Tutela Provisória de Urgência 

proposta por CÍCERO AFONSO DA SILVA em face de CINTIA NÁGILA 

SANTOS PINHEIRO. A parte requerente, devidamente intimada através de 

seu advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011901-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA QUEIROZ DAS VIRGENS JORDAO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011901-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ISABEL CRISTINA QUEIROZ DAS VIRGENS 

JORDAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada mais de 40 dias ininterruptos, 

em decorrência do roubo na agência. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 
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ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 
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para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que, não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

THIAGO CRISTIAN FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011999-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA CRUZ (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011999-48.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

RITA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu interditada, em decorrência do roubo na 

agência. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que, não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

OLANDA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012021-09.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OLANDA GUIA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 90 

(NOVENTA DIAS). Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NUNES RONDON (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012256-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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HELCIO SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012256-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HELCIO SANTOS PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada mais de 30 dias sem funcionamento, em 

decorrência do roubo na agência. Antes de adentrar o mérito da demanda 

é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 766 de 904



bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que, não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011179-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERADIL CALINA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011981-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011981-27.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VANDERLEI ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada a mais de 30 (trinta) dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 
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culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 768 de 904



verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE GUIMARAES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ADINETE CLARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014353-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DE JESUS PICARDO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014108-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA RAMOS (REQUERENTE)

ELIZABETE ALVES GOMES (REQUERENTE)

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012159-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012159-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 
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Parte Autora: REQUERENTE: CONCEICAO MARQUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada mais de 40 dias ininterruptos. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 
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aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011574-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DEVINA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011574-21.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEVINA PEDROSA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, 

acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 
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consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 
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ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010891-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010891-81.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de irregularidade na 

representação processual, haja vista que não há divergência das 

assinaturas opostas na procuração e no documento de identificação da 

parte autora. No tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, 

importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 30 (trinta) 

dias, acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011304-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GIOVANE CARLOS ZACARIAS COLETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011304-94.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GIOVANE 

CARLOS ZACARIAS COLETO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 
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compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
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Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011076-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ISMAILSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011076-22.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISMAILSON GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 
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dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 8012816-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WENDER CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012816-15.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: WENDER CAMPOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 
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obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014520-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES CANDIDO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011105-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOIZA AMORIM DENIZ (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011110-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CRISTINA PIZOTO E SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 
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n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014344-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011842-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ANSELMO MANOEL DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014288-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAYRI CRISTINA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014288-51.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NAYRI CRISTINA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 
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serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 
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que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011143-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROSARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011143-84.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSARIA DE FATIMA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 782 de 904



demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011355-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PEDROSA CINTRA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011355-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIANE PEDROSA CINTRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 
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terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 
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hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011069-30.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE GONCALO SILVA PENHA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 
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via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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8011749-15.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO GONCALO DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014295-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCIANE THAIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014295-43.2017.8.11.0028. REQUERENTE: KEYCIANE THAIS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares de falta de interesse de agir e impugnação ao valor da 

causa, uma vez que as mesmas se correlacionam com o mérito da causa, 

sendo então, analisadas em conjunto com este. Antes de adentrar o mérito 

da demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, 

uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 
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manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 
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realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018658-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

IOLANDA BRAZ BITENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018658-10.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IOLANDA BRAZ BITENCOURT Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINARES ENDEREÇO O comprovante de 

endereço está em nome da parte autora, acostado no movimento Id nº 

8601478. DESISTÊNCIA Não houve pedido de desistência. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos da autora procedem 

em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais promovida por IOLANDA BRAZ 

BITENCOURT em face de VIVO S.A., em síntese, aduziu a proponente que 

os serviços da operadora de telefonia foram contratados por falsário, 

alega que nunca residiu em Várzea Grande, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes por dívida no valor 

de R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), requer o 

cancelamento da cobrança e danos morais em decorrência da inserção 

indevida de seu no cadastro de inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Insta pontuar, que as telas sistêmicas teriam validade desde 

que acompanhadas de demais documentos como extratos de utilização, 

pagamento e afins, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a 

parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$7.000,00 (sete mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 86,32 (oitenta e seis reais e 

trinta e dois centavos), inscrito em 12/12/2015, discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; CONFIRMO a 

tutela deferida no movimento Id nº 8601487. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto os autos a MM Juiz Togado para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000521-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIO MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 13:50 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

THIAGO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010847-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: THIAGO DE AMORIM 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. OPINO, para a 

adequação do polo passivo para que conste, em lugar de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, a denominação SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THIAGO 

AMORIM DE PAULA SILVA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 

Sustenta o requerente que foi surpreendido com a negativa do seu 

cadastro em loja do comércio local, em razão de restrição inserida pela 

requerida no valor de R$132,74(Cento e trinta e dois reais e setenta e 

quatro centavos). Afirma que a cobrança é indevida e que desconhece o 

valor apontado, em razão de não ter débito algum com a empresa. A 

Empresa Reclamada contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o Reclamante, afirma 

que ao contrário do alegado em petição inicial, a parte autora contratou os 

serviços da empresa requerida de prestação de TV por assinatura, sendo 

certo que foi efetivado contrato de nº 150664478 em 22/02/2016, este 

enviado para Serie de Cobrança por inadimplência. Aduz, ainda que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante e que 

inexiste o dever de indenização por danos morais. Verifico dos autos que 

a documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de fotocópias dos documentos pessoais, 

procuração “Ad Judicia” e comprovante de residência. Já de outro tanto, a 

parte requerida trouxe anexo a sua defesa áudio ao qual o autor confirma 

e dita todos os seus dados pessoais que comprovam por assim a 

existência de relação contratual e inclusive no áudio o Autor e sua esposa 

confirmam a contratação dos serviços. Referido áudio, bem como faturas 

angariadas em anexo a contestação se traduzem em provas a socorrer 

as alegações trazidas pela empresa requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista 

que aduziu o débito ser indevido e que desconheceria a origem do mesmo, 

no entanto nada juntou que comprove suas alegações. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação deveria trazer aos autos comprovação do 

que alegou em sua inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova 

descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro 

tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014297-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014297-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: TARCILIA MADALENA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 
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como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 
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restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011994-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA GAMA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011994-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA GAMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 
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que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDER DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011744-90.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO EDER DA SILVA 

PRADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 
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Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 
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grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DE ARRUDA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 14:00 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013024-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JAIRO EDER DE ARRUDA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCISCO PROENCA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 14:10 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018708-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012092-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019032-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019033-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON CESAR DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013030-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

BENEDITO EUZEBIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-98.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PATRICIA GOMES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016412-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY VIEIRA DE PINHO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA MARIA DE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000052-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JUSTINA MARIA DE BARROS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 
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será ou não julgado procedente. E esta também não esta vinculada a 

existência ou não de uma negativa de atendimento junto a empresa ora 

requerida. Não há cabimento em acolher nenhuma das preliminares e seus 

respectivos argumentos, tendo em vista que aduz que esta tendo uma 

avalanche de ações idênticas, com argumentos genéricos, captações de 

clientes indevidas, entre outras. Ocorre que todos esse aumento dos 

processos judiciais, podem sim estar sendo resultado do mau atendimento 

das operadoras de telefonia. Nota-se que muitas inserções de restrição 

quase sempre são indevidas. E ainda assim as operadoras permanecem 

nos mesmos erros. A requerida alega ainda que este juízo deve negar 

qualquer pedido de desistência formulado pela parte autora. Porém não há 

que se falar em negativa, ante a ausência do pedido e suas justificativas. 

Sendo apresentado, no momento oportuno o pleito será devidamente 

analisado, em consonância com a legislação processual vigente. 

Argumenta que a requerente não juntou o comprovante original emitido 

diretamente no balcão do CDL. Que os demais extratos são exclusivos de 

empresas, de caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre que 

o referido argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da 

lide. O simples fato do extrato não ser o original emitido no balcão não 

indica fraude. Corroborando, a própria requerida acostou aos autos 

extrato comprovando que retirou a referida restrição, assim atendendo 

ordem judicial deferida na Tutela. Razão pela qual REJEITO as preliminares 

suscitadas e passo a análise do mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por JUSTINA MARIA DE BARROS 

SILVA em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da 

reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa requerida em relação a requerente. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento, contrato ou o áudio 

da suposta “televenda” apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito R$ 307,00 (trezentos e sete reais), contrato: 0251526250; bem 

como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; b) 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000639-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

aguacerito leatfer comercio (AUTOR(A))

SABRINA LIMA DERKOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ACEZINO DA CRUZ E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

aguacerito leatfer comercio (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000639-07.2018.8.11.0028. AUTOR: AGUACERITO LEATFER COMERCIO 

RÉU: ANTONIO ACEZINO DA CRUZ E OUTROS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR 

ÁREA TURBADA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

proposta por AGUACERITO LEATHER COMERCIO DE COUROS LTDA em 

face de ANTONIO ACEZINO DA CRUZ e outros. Em consulta constatou-se 

em trâmite nesta Comarca, no sistema APOLO identidade dos elementos 

da ação quais sejam partes, pedido e causa de pedir, com a ação 

proposta, processo n. 3523-26.2018.811.0028 - código n. 158379, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

LITISPENDÊNCIA. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Certo é 

que, a teor do que dispõe o art. 337, VI, §§ 2º e 3º do CPC, uma ação é 

idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido, bem como que se configura a LITISPENDÊNCIA, 

quando se repete ação, que está em curso. Assim, uma vez demonstrado 

de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a 

identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer a litispendência. ANTE O EXPOSTO, 

opino pelo reconhecimento da figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011188-88.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDILSON VICENTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 9362129. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 9362129, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018928-34.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018928-34.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIMAR ROSARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de Retificação do Polo 

Passivo. Acolho a preliminar de retificação do polo passivo, devendo 

constar como parte reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S/A ao 

invés de BANCO BRADESCARD S/A. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam o vínculo jurídico com a autora, a qual essa 

última alega desconhecimento, qual seja, faturas de cartão de credito, 

inclusive com pagamento regular durante valido período de tempo. Nesse 

interim, enquanto nega a existência da dívida, a parte reclamante se 

olvidou que dantes possuía contrato com instituição financeira, o que ficou 

cabalmente comprovado nestes autos. Assim, como a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar suscitada e, 

no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

PROMOVA a secretaria a alteração do polo passivo, devendo constar 

como parte reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S/A ao invés de 

BANCO BRADESCARD S/A. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011042-47.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FATIMA 

PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 
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não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000369-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

DILENE MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CELSON FERNANDO PINTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-27.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX EVERTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARCELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 14:50 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 059/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que no dia 28 de outubro de 2018 será realizado 2º turno 

das Eleições Gerais de 2018.

CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária foram 

convocados pelo Juiz da 28ª Zona Eleitoral para prestarem serviços no 

decorrer das eleições.

CONSIDERANDO que a comarca possui extenso território, inclusive com 

seções eleitorais em aldeias indígenas, como também estradas precárias, 

sem pavimentação asfáltica, o que dificulta o retorno à sede da comarca.

R E S O L V E:

1º - SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário desta 

Comarca no dia 29 de outubro de 2018 (segunda-feira), dia posterior as 

Eleições.

 2º - Fica suspenso os prazos processuais que, por ventura, devam 

iniciar-se ou encerrar-se nesta data, automaticamente prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, afixando cópia na 

Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos Excelentíssimos Senhores 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e Corregedor (a) Geral da 

Justiça, ao Ministério Público e ao Presidente da Subseção da OAB local.

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de outubro de 2018.

Daniel de Sousa Campos. Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5950 Nr: 858-95.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelso Cossa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semear Comércio de Cereais e Insumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Sulek - OAB:3403/MT, 

Marcos Andre Schwingel - OAB:8957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5.360-A, Márcio de Souza - OAB:17264

 Intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45390 Nr: 1199-43.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto José Ferleti, vulgo "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15398 Nr: 1891-81.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCC, LLCB, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdBa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17154 Nr: 997-71.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdACLM, JEPT, LGPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em obediência aos artigos 432 e 433 da CNGC, que o presente 

processo encontra-se em carga com o advogado, Dr. Mário Sérgio dos 

Santos Ferreira Júnior, - OAB/MT 12622, desde o dia 24/04/2018. Registro 

que por inúmeras vezes foi cobrado pessoalmente, a devolução dos autos 

ao nobre causídico, e como não houve a devolução, em 15/08/2018, foi 

feita a intimação via DJE, para que o advogado supra, providenciasse a 

entrega do processo nesta secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, o que 

não ocorreu até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55895 Nr: 938-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Ribeiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o 

resultados das pesquisas realizadas no BACENJUD e RENAJUD.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44392 Nr: 351-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aristides Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081 - MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, NIZIA 

CRISTINA TIEMI AOKI - OAB:214.154/SP, THAYS FREITAS GOMES - 

OAB:261.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89808 Nr: 9189-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48330 Nr: 4093-89.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Oliveira Luz - ME, Ronaldo Oliveira 

Luz, Mirian da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo cobrado o 

valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49515 Nr: 5192-94.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laelson da Cruz Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAELSON DA CRUZ ROSA, Cpf: 

34768068120, Rg: 1527292, Filiação: Terezinha Esteves de Matos e 

Geronimo Pedro Rosa, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇATrata-se de ação civil pública por dano ambiental 

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de LAELSON DA CRUZ ROSA, requerendo, liminarmente, a 

paralisação de atividade que possa aumentar a área degradada e, no 

mérito, a recomposição da área danificada, ou a compensação dos danos 

ambientais, sem prejuízo da condenação na obrigação de pagar quantia 

certa, a título de indenização correspondente aos danos ambientais 

praticados.Aduz que a parte requerida destruiu 32,33hectares de floresta 

nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, com 

desmatamento, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente, 

motivo pelo qual deve ser responsabilizada por tais atos.A inicial veio 

acompanha dos documentos de fls. 13/27.O pedido liminar foi deferido à f. 

29.Em virtude de o requerido não ter sido localizado para citação pessoal 

(fls. 48-v e 63), procedeu-se a citação editalícia (fls. 66/67), a qual 

transcorreu o prazo para manifestação “in albis”, sendo-lhe nomeada a 

Defensoria Pública desta Comarca, para exercício da curadoria especial 

(fls. 69 e 72).Contestação por negativa geral às fls. 73/74.Com vistas dos 
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autos, o Parquet apresentou impugnação à contestação, oportunidade em 

que requereu o julgamento antecipado da lide.Após, vieram-me os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO.DECIDO.Com efeito, tenho que o processo 

comporta julgamento antecipado (art. 355, inc. II, do NCPC). A esse 

respeito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO IMPROVIDO. Não há 

cerceamento de defesa, quando suficientes os elementos de convicção 

existentes nos autos, o magistrado julga antecipadamente a lide como lhe 

faculta o artigo 330, I, do Código de Processo Civil. A violação de normas 

ambientais enseja responsabilidade objetiva, ou seja, não depende da 

comprovação de qualquer elemento subjetivo para a responsabilização. 

(TJ/MT – Apelação nº. 45769/09 – Quarta Câmara Cível – Rel. 

Desembargador José Silvério Gomes – julgado em 31/08/09). Não havendo 

preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, 

passo ao julgamento de mérito.Aduz o Ministério Público que a parte 

requerida destruiu 32,33hectares de floresta nativa na região amazônica, 

objeto de especial preservação, com desmatamento, sem a licença 

outorgada pelo órgão ambiental competente. Pois bem, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da 

Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever 

da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5º, 

inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a 

sua degradação.O artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, estabelece que a 

responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e 

independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao 

poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de 

recuperar e indenizar os danos ocasionados.No caso em apreço, a prova 

trazida aos autos pelo Parquet, mormente a cópia integral do processo 

administrativo 02567.001045/2012-63, que tramitou junto à 

Superintendência do IBAMA no Estado de Mato Grosso, foi apta a 

comprovar, com o grau de certeza necessário, a destruição, pelo 

requerido, de 32,33 ha. de floresta nativa na região amazônica, objeto de 

especial preservação, com desmatamento, sem a necessária licença 

expedida pelo órgão ambiental competente.Há que se ressaltar que 

inexiste nos autos qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que 

atuou nos limites do seu poder de polícia, adotando as medidas legais 

cabíveis para coibir os danos causados ao meio ambiente, se revestindo 

os atos administrativos praticados de presunção de veracidade e 

legitimidade.Nesse sentido é o posicionamento do E. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - INÉPCIA 

DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em carência de ação ou 

inépcia da petição inicial, por ausência dos pressupostos processuais, eis 

que o pedido para que o réu seja condenado a recuperar a área 

degradada é juridicamente possível e o mesmo é parte legítima para figurar 

no polo passivo da demanda, por ser o proprietário do imóvel e 

responsável pela reparação ambiental. 2 - O Ministério Público possui 

legitimação extraordinária e interesse processual na garantia dos direitos 

constitucionalmente protegidos consistentes no meio ambiente equilibrado 

e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 129, III c/c o 

art. 225, caput, ambos da CRFB. 3 -Para que se tenha por caracterizado o 

propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de 

pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a 

prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao 

caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de 

demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se 

mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil.4 - Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim 

proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5 - A responsabilidade por danos 

ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração 

de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, 

pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 6 - O apelante não 

comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou 

nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para 

coibir danos ao meio ambiente. 7 - No caso, pesa em favor do IBAMA a 

presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Não que 

a autoridade pública possa lançar multas e restrições contra quem quer 

que seja, sem precisar fazer prova da efetiva ocorrência do ilícito. Mas, 

para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o 

interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas 

alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.” (Ap 85616/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 

22/11/2016).Evidentes, portanto, o nexo causal entre a ação do requerido 

e o dano ambiental resultante, de forma que a procedência da ação é 

medida que se impõe.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para o fim de:1.DETERMINAR o requerido que se 

abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área 

degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa 

diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional – ORTNs;2.CONDENAR o requerido a recompor a área 

degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural 

violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico 

necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;3.CONDENAR o 

requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, 

observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4.na 

impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o 

requerido a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos 

danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em 

liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio 

Ambiente.CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se 

refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os 

encargos a que deu causa.Sem honorários advocatícios.Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Weslei Alves de Lima, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de outubro de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48926 Nr: 4651-61.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAILTON MORAES DA SILVA, Cpf: 

55729800134, Rg: 19.619, brasileiro(a), casado(a), lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇATrata-se de ação civil pública por dano ambiental 

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de ADAILTON MORAES DA SILVA, requerendo, liminarmente, a 

paralisação de atividade que possa aumentar a área degradada e, no 

mérito, a recomposição da área danificada, ou a compensação dos danos 

ambientais, sem prejuízo da condenação na obrigação de pagar quantia 

certa, a título de indenização correspondente aos danos ambientais 

praticados.Aduz que a parte requerida destruiu 34,00 hectares de floresta 

nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, com 

desmatamento, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente, 

motivo pelo qual deve ser responsabilizada por tais atos.A inicial veio 

acompanha dos documentos de fls. 12/24.O pedido liminar foi deferido à f. 

26.Em seguida, foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 

(noventa) dias. Em virtude de o requerido não ter sido localizado para 
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citação pessoal (fl. 29), procedeu-se a citação editalícia (fls. 38/40), a qual 

transcorreu o prazo para manifestação “in albis”, sendo-lhe nomeada a 

Defensoria Pública desta Comarca, para exercício da curadoria especial 

(fl. 41).Contestação por negativa geral às fls. 42/43.Com vistas dos autos, 

o Parquet apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que 

requereu o julgamento antecipado da lide.Após, vieram-me os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO.DECIDO.Com efeito, tenho que o processo 

comporta julgamento antecipado (art. 355, inc. II, do NCPC). A esse 

respeito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO IMPROVIDO. Não há 

cerceamento de defesa, quando suficientes os elementos de convicção 

existentes nos autos, o magistrado julga antecipadamente a lide como lhe 

faculta o artigo 330, I, do Código de Processo Civil. A violação de normas 

ambientais enseja responsabilidade objetiva, ou seja, não depende da 

comprovação de qualquer elemento subjetivo para a responsabilização. 

(TJ/MT – Apelação nº. 45769/09 – Quarta Câmara Cível – Rel. 

Desembargador José Silvério Gomes – julgado em 31/08/09). Não havendo 

preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, 

passo ao julgamento de mérito.Aduz o Ministério Público que a parte 

requerida destruiu 34,00 hectares de floresta nativa na região amazônica, 

objeto de especial preservação, com desmatamento, sem a licença 

outorgada pelo órgão ambiental competente.Pois bem, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da 

Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever 

da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5º, 

inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a 

sua degradação.O artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, estabelece que a 

responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e 

independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao 

poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de 

recuperar e indenizar os danos ocasionados.No caso em apreço, a prova 

trazida aos autos pelo Parquet, mormente a cópia integral do processo 

administrativo 02013.000417/2012-09, que tramitou junto à 

Superintendência do IBAMA no Estado de Mato Grosso, foi apta a 

comprovar, com o grau de certeza necessário, a destruição, pelo 

requerido, de 32,00 ha. de floresta nativa na região amazônica, objeto de 

especial preservação, com uso de fogo, sem a necessária licença 

expedida pelo órgão ambiental competente.Há que se ressaltar que 

inexiste nos autos qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que 

atuou nos limites do seu poder de polícia, adotando as medidas legais 

cabíveis para coibir os danos causados ao meio ambiente, se revestindo 

os atos administrativos praticados de presunção de veracidade e 

legitimidade.Nesse sentido é o posicionamento do E. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - INÉPCIA 

DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em carência de ação ou 

inépcia da petição inicial, por ausência dos pressupostos processuais, eis 

que o pedido para que o réu seja condenado a recuperar a área 

degradada é juridicamente possível e o mesmo é parte legítima para figurar 

no polo passivo da demanda, por ser o proprietário do imóvel e 

responsável pela reparação ambiental. 2 - O Ministério Público possui 

legitimação extraordinária e interesse processual na garantia dos direitos 

constitucionalmente protegidos consistentes no meio ambiente equilibrado 

e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 129, III c/c o 

art. 225, caput, ambos da CRFB. 3 -Para que se tenha por caracterizado o 

propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de 

pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a 

prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao 

caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de 

demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se 

mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil.4 - Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim 

proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5 - A responsabilidade por danos 

ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração 

de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, 

pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 6 - O apelante não 

comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou 

nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para 

coibir danos ao meio ambiente. 7 - No caso, pesa em favor do IBAMA a 

presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Não que 

a autoridade pública possa lançar multas e restrições contra quem quer 

que seja, sem precisar fazer prova da efetiva ocorrência do ilícito. Mas, 

para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o 

interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas 

alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.” (Ap 85616/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 

22/11/2016).Evidentes, portanto, o nexo causal entre a ação do requerido 

e o dano ambiental resultante, de forma que a procedência da ação é 

medida que se impõe.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para o fim de:1.DETERMINAR a parte requerida que se 

abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área 

degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa 

diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional – ORTNs;2.CONDENAR a parte requerida a recompor a área 

degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural 

violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico 

necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;3.CONDENAR o 

requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, 

observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4.na 

impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o 

requerido a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos 

danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em 

liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio 

Ambiente.CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se 

refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os 

encargos a que deu causa.Sem honorários advocatícios.Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Weslei Alves de Lima, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de outubro de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45946 Nr: 1757-15.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

46962280106, Filiação: Maria Dias dos Santos e Pedro Pereira da Cunha, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇATrata-se de ação civil pública por dano ambiental 

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS e FREITAS, requerendo, 

liminarmente, a paralisação de atividade que possa aumentar a área 

degradada e, no mérito, a recomposição da área danificada, ou a 

compensação dos danos ambientais, sem prejuízo da condenação na 

obrigação de pagar quantia certa, a título de indenização correspondente 

aos danos ambientais praticados.Aduz que a parte requerida destruiu 

16,82 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial 

preservação, com desmatamento, sem a licença outorgada pelo órgão 
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ambiental competente, motivo pelo qual deve ser responsabilizada por tais 

atos.A inicial veio acompanha dos documentos de fls. 13/20.O pedido 

liminar foi deferido à f. 22.Em virtude de a requerida não ter sido localizada 

para citação pessoal (fl. 26), procedeu-se a citação editalícia (fls. 31/33), 

a qual transcorreu o prazo para manifestação “in albis”, sendo-lhe 

nomeada a Defensoria Pública desta Comarca, para exercício da curadoria 

especial (fls. 34/38).Com vistas dos autos, o Parquet apresentou 

impugnação a contestação, oportunidade em que requereu o julgamento 

antecipado da lide.Após, vieram-me os autos conclusos.É O 

RELATÓRIO.DECIDOCom efeito, tenho que o processo comporta 

julgamento antecipado (art. 355, inc. II, do NCPC). A esse respeito: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO IMPROVIDO. Não há 

cerceamento de defesa, quando suficientes os elementos de convicção 

existentes nos autos, o magistrado julga antecipadamente a lide como lhe 

faculta o artigo 330, I, do Código de Processo Civil. A violação de normas 

ambientais enseja responsabilidade objetiva, ou seja, não depende da 

comprovação de qualquer elemento subjetivo para a responsabilização. 

(TJ/MT – Apelação nº. 45769/09 – Quarta Câmara Cível – Rel. 

Desembargador José Silvério Gomes – julgado em 31/08/09). Não havendo 

preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, 

passo ao julgamento de mérito.Aduz o Ministério Público que a parte 

requerida destruiu 16,82 hectares de floresta nativa na região amazônica, 

objeto de especial preservação, com desmatamento, sem a licença 

outorgada pelo órgão ambiental competente.Pois bem, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da 

Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever 

da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5º, 

inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a 

sua degradação.O artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, estabelece que a 

responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e 

independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao 

poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de 

recuperar e indenizar os danos ocasionados.No caso em apreço, a prova 

trazida aos autos pelo Parquet, mormente a cópia dos autos de infrações 

números 686874-Série “D” e 612222 – Série “C”, bem como da notificação 

e relatório de apuração de infração administrativa, foi apta a comprovar, 

com o grau de certeza necessário, a destruição, pela parte requerida, de 

16,82 ha. de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial 

preservação, pelo desmatamento, sem a necessária licença expedida pelo 

órgão ambiental competente.Há que se ressaltar que inexiste nos autos 

qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do 

seu poder de polícia, adotando as medidas legais cabíveis para coibir os 

danos causados ao meio ambiente, se revestindo os atos administrativos 

praticados de presunção de veracidade e legitimidade.Nesse sentido é o 

posicionamento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA 

AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que 

se falar em carência de ação ou inépcia da petição inicial, por ausência 

dos pressupostos processuais, eis que o pedido para que o réu seja 

condenado a recuperar a área degradada é juridicamente possível e o 

mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o 

proprietário do imóvel e responsável pela reparação ambiental. 2 - O 

Ministério Público possui legitimação extraordinária e interesse processual 

na garantia dos direitos constitucionalmente protegidos consistentes no 

meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que 

estabelece o art. 129, III c/c o art. 225, caput, ambos da CRFB. 3 -Para que 

se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em 

decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se 

necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos 

de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente 

capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o 

conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da 

controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.4 - Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 

5 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a 

sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou 

omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não 

culpa o infrator. 6 - O apelante não comprovou qualquer irregularidade na 

fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando 

medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 7 - No caso, 

pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos 

atos administrativos. Não que a autoridade pública possa lançar multas e 

restrições contra quem quer que seja, sem precisar fazer prova da efetiva 

ocorrência do ilícito. Mas, para desconstituir os fundamentos da autuação, 

é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança 

e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.” 

(Ap 85616/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no 

DJE 22/11/2016).Evidentes, portanto, o nexo causal entre a ação da parte 

requerida e o dano ambiental resultante, de forma que a procedência da 

ação é medida que se impõe.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para o fim de:1.DETERMINAR a requerida que 

se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área 

degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa 

diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional – ORTNs;2.CONDENAR a requerida a recompor a área 

degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural 

violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico 

necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;3.CONDENAR a 

requerida a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, 

observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4.na 

impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR a 

requerida a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos 

danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em 

liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio 

Ambiente.CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se 

refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os 

encargos a que deu causa.Sem honorários advocatícios.Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Weslei Alves de Lima, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de outubro de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96734 Nr: 768-33.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Reis da Rocha, Claudio Paxepytygy Tapirepe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 471-26.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romailton Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 2154-74.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enildo Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

o fim de:1.DETERMINAR o requerido que se abstenha de praticar novos 

atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no 

aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e 

cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 

ORTNs;2.CONDENAR o requerido a recompor a área degradada, 

reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de 

forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob 

pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional – ORTNs;3.CONDENAR o requerido a efetuar a 

compensação pelos danos ambientais causados, observados os 

requisitos estabelecidos na legislação de regência; e4.na impossibilidade 

da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido a obrigação 

de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados 

pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e 

recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção 

prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, 

devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.Sem 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO DE ASSIS DANTAS - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000798-51.2018.8.11.0059 BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CLECIO 

DE ASSIS DANTAS - ME CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono os autos a fim 

de intimar o advogado da parte autora para que NO PRAZO DE 05 DIAS 

providencie o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de 

possibilitar o cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos. Porto 

Alegre do Norte/MT, 23 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000255-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA SIMIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000255-48.2018.8.11.0059 LUCIVANIA SIMIAO DA SILVA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade. Porto 

Alegre do Norte/MT, 23 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48307 Nr: 4070-46.2013.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rosa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Fixo prazo de até 30 dias para que as partes manifestem-se quanto ao 

interesse na produção de provas.

No caso de pretender-se prova técnica, deverão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17699 Nr: 1543-29.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francivone Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar os dados bancarios para viabilizar a expeção de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 1279-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Morais Martins, Edivane Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOISA PERES DOS SANTOS - 

OAB:GO/31929, JOSE HUMBERTO ANDRADE SILVA - 
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OAB:OAB/GO33958

 Considerando a juntada da procuração dos advogados das partes 

requeridas na ref:49 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerida para apresentar constestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7472-62.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairon da Costa Ribeiro - 

OAB:50.056, Luzineide Cunha Alves de Andrade - OAB:49.813, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR CUMULADA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, proposta por ELISMAR DE 

SOUZA ANDRADE, em face de THALITA MACHADO MARTINS, pleiteando 

a devolução da criança -da qual é guardião legal -ISABELY CRYSTINY DE 

SOUZA MACHADO.

Aduz o Requerente que a genitora da criança, ora Requerida, a partir de 

uma recente visita, não mais devolveu ao Requerente a menina YSABELY 

CRYSTINY SOUZA MACHADO, fazendo-se necessária a presente 

medida.

Pelo que se depreende da exordial, o Requerente possui a guarda 

provisória da menor, judicialmente regulamentada, conforme decisão 

acostada à inicial. Contudo, relata que a criança foi retirada de seu poder 

de forma arbitrária pela Requerida, que não a devolveu após a visitação.

Informa o Autor que a criança está regulamente matriculada na escola e 

que a menina corre o risco de perder o ano letivo. Declara ainda que a 

Requerida pouco visita a menina e não auxilia nas despesas necessárias. 

Por fim, destaca que vem sofrendo ameaças do companheiro da mãe de 

sua filha, uma vez que ambos souberam do processo de guarda no qual 

foi recentemente decretada a guarda provisória em favor do Autor.

Decido.

Nos termos da inicial, o direito do autor decorreria de uma decisão em 

processo de guarda que ainda está em curso perante outro Juízo.

Em razão disso, este Juízo mostra-se absolutamente incompetente para 

decidir quanto à lide posta nestes autos.

É que o requerente ostenta apenas um direito provisório, decorrente de 

uma decisão, tirada num processo que está em curso em outro Juízo. 

Nesse caso, desponta a competência funcional do Juízo que deferiu a 

guarda provisória.

Por isso, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO PARA 

PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO E, EM RAZÃO DISSO, EXTINGO O 

FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.

Porto Alegre do Norte/MT, 22 de outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000908-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ALMIR ALVES DA SILVA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT Fixo o prazo impreterível de 15 (quinze) dias para que 

o requerente esclareça a que título de segurado filiado ao Regime Geral da 

Previdência Social ele se enquadra. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

setembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA (ADVOGADO(A))

MARIA REDINELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000913-72.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA REDINELIA GOMES DUARTE REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação 

para concessão de aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de setembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000655-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000655-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RONEIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. A 

parte autora disse que não poderia recolher custas judicias. No entanto, o 

requerente ostenta a qualidade de pecuarista. Outrossim, guisa salientar 

que ainda que fosse requerido o recolhimento diferido das custas, por ser 

medida não prevista em lei, apenas poderia ser concedida em hipótese 

excepcional, circunstância esta que, até o momento, não foi demonstrada 

nos autos. Mesmo assim, para que se possa aferir a necessidade de 

concessão da gratuidade judiciária, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que 

a parte autora apresente: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que 

demonstrem a existência ou não de bens em nome do requerente; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do requerente; d) certidão do órgão competente que 

demonstre a existência ou não de gado em nome do requerente. Registro 

que, caso nada seja dito ou caso não seja demonstrada nos autos a 

dificuldade financeira enfrentada, poderá ocorrer o cancelamento da 

distribuição, conforme previsão no artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de setembro de 2018. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 9831-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Soares Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Ademais, verifica-se que eventual delonga processual está plenamente 

justificada diante da imperiosidade da oitiva das testemunhas e do 

interrogatório do acusado.Nesse contexto, vislumbra-se que o feito tramita 

regularmente, inexistindo pedidos ou diligências protelatórios por parte da 

acusação, tampouco desídia por parte deste Juízo.Importante destacar, 

outrossim, que o acusado estava foragido desde 20 de agosto de 2017, 

ocasião em que ocorreram os delitos apurados nestes autos, tendo sua 

prisão ocorrido somente em 18 de abril de 2018.Diante disso, o acusado já 

mostrou estar inclinado a furtar-se à aplicação da lei penal, devendo, 

desse modo, ser mantida sua segregação cautelar.Em razão disso, e de 

tudo que nos autos consta, não há o que se falar em constrangimento 

ilegal, por excesso de prazo, motivo pelo qual, não restando configurado o 

excesso de prazo, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou 

a prisão preventiva do acusado JAMES SOARES CAVALCANTE.Por fim, 

aguarde-se a realização da audiência outrora agendada.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107339 Nr: 6738-14.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 INTIMO a defesa do recuperando GUSTAVO ALVES DA SILVA, por 

intermédio de sua advogada, Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT nº 

19324/B para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

cálculo de pena de ref. 7 (fls. 39).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67223 Nr: 2125-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalis Bonfim Ribeiro Silva, Thaiza Laila do 

Nascimento Rosa, Erinaldo Silva Melo, Danila Carla Lopes, Deibson Novais 

Vasconcelos Vilgo "pone", Wanderleia Aguiar Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denya Juliene Tavares 

Moreira - OAB:MT 21.458-A, DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781, Maria Arlene Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, RUBENS 

ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Na última audiência de instrução, a defesa de Danila Carla Lopes 

concordou com a realização da solenidade, protestando apenas que não 

se reconhecesse sua revelia porque ela teria informado endereço e não 

teria sido observado.

Designo o dia 29 de maio de 2019, às 16h00 de Cuiabá, para interrogatório 

de Danila Carla Lopes. Expeça-se mandado para sua intimação.

Intimem-se as defesas, inclusisve a Defensoria Pública.

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 2681-50.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel das Neves Souza Lima, Leandro 

Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 INTIMO a defesa do réu DANIEL DA NEVES SOUSA LIMA, por intermédio 

de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54503 Nr: 87-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 INTIMO o advogado constituído pelo réu Valdeci Rodrigues da Silva, DR. 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB/MT nº 9704-A para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de notificação do réu da 

renúncia do mandato de procuração outorgado em 20/12/2018 - ref. 13 

(fls. 95), sob pena de persistir a responsabilidade do intimado em bem 

representar seu cliente nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54503 Nr: 87-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuido a VALDECI RODRIGUES DA 

SILVA a pratica da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso II do 

Código Penal.

 Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidos dois policiais 

civis, arrolados como testemunha de acusação, três testemunhas de 

defesa e realizado o interrogatório do acusado.

 Posteriormente, foram expedidas cartas precatórias para oitiva das 

testemunhas José Carlos do Carmo, Carlos Sérgio Rodrigues e José 

Wilson Cândido de Jesus, tendo retornado somente a missiva expedida ao 

Estado do Rio de Janeiro, com diligência negativa, cuja finalidade era a 

oitiva da última testemunha acima mencionada.

 Outrossim, observa-se ainda que o advogado do acusado renunciou o 

mandato procuratório, requerendo que o réu fosse notificado em 

audiência.

 Decido.

 A renúncia do mandato, para surtir seus efeitos, deve conter prova da 

notificação do mandante, sob pena de persistir a responsabilidade do 

causídico no processo em bem representar seu cliente, não se 

aperfeiçoando a renúncia com a simples protocolização de petição, 

informando tal fato no processo.

Assim, INTIME-SE o douto causídico para que, no prazo de 05 dias, traga 

aos autos a aludida informação.

 Sem prejuízo, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação 

quanto a não localização da testemunha José Wilson Cândido de Jesus.

 Quanto as demais precatórias expedidas nos autos deverá a Secretaria 

colher informações em relação ao seu cumprimento junto ao Juízo 

deprecado.

Ao final, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107378 Nr: 6765-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Vebber Junior, Rubens Correia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 
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OAB:22588/O

 Citados, os acusados disseram não possuir condições de contratar 

advogado, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública 

desta Comarca.

Em manifestação, houve apresentação de resposta à acusação somente 

com relação ao acusado Rubens Correia dos Santos, tendo o i. defensor 

esclarecido que os réus possuem interesses conflitantes.

Dessa forma, nomeio o advogado Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 

22588/O, para o patrocínio da defesa de MAURI VEBBER JUNIOR, o qual 

deverá ser intimado, via telefone ou mesmo no balcão da Secretaria 

Judicial, para manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, 

desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentada resposta, volvam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12298 Nr: 827-70.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Cardoso dos Santos, vulgo 

"Ratinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE a 

exordial acusatória, para ABSOLVER ANDERSON CARDOSO DOS 

SANTOS das imputações impostas nesta demanda. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte (MT), 4 de outubro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 1752-40.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagleiser de Lima, Santin Calgaro, Idemar 

Calgaro, Marcia Cristina Konig Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente acerca da juntada de carta 

precatória(ref.25)para manifestar o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28751 Nr: 538-82.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Freitas de Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Isso posto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR o réu 

CÍCERO FREITAS DE ALEXANDRE nas sanções do art. 306, §1º, inciso II 

do Código de Trânsito Brasileiro-CTB (Lei n. 9.503/97).Passo a dosar a 

pena.4. DOSIMETRIA DA (...) IV – Pena finalPortanto, com fulcro no art. 68, 

do Código Penal, fica o acusado condenado à pena de 06 (seis) meses de 

detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou de proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, 

ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a 

partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).V - 

Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se 

ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, 

considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, 

desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.VI – 

Substituição e suspensão condicional da pena.Considerando que o delito 

foi praticado sem violência ou grave ameaça, a quantidade de pena 

aplicada e o atendimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da 

pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos 

do art. 44, inciso I, e § 2º, do CP. Assim, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade, sendo que as condições serem especificadas pelo Juiz da 

Execução Penais. Ressalte-se que a substituição em tela refere-se à pena 

privativa de liberdade, pelo que resta plenamente aplicável a pena de 

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor, cumulada com a pena restritiva de direitos 

imposta.Tendo já havido a substituição acima, resta incabível a suspensão 

condicional da pena, com base no que dispõe o art. 77 do Código Penal.

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 200-74.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

INTIME-SE por meio editalício o apenado VALDENIR APARECIDO 

MONTEIRO, para a devida ciência da sentença penal condenatória, nos 

termos do que disciplina o art. 392 do Código de Processo Penal (CPP) c/c 

a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Em relação ao pedido de majoração dos honorários (ref. 93), INDEFIRO-O, 

eis que foram regularmente arbitrados na proporcionalidade dos trabalhos 

desenvolvidos no presente processo criminal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 1960-24.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos 

na ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 1570-54.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselei Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos na ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 43212 Nr: 1961-09.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Azovedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos na ref. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29680 Nr: 847-06.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tallison Henrique da Silva Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão formulada na denúncia 

para o fim de condenar o acusado TALISSON HENRIQUE DA SILVA 

MOTTA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, c/c art. 298, 

inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.Deixo de condenar o réu 

em custas processuais, pois atendido por advogado dativo.Passo a dosar 

a pena.4. DOSIMETRIA DA (...) IV – Pena finalPortanto, com fulcro no art. 

68, do Código Penal, fica o acusado condenado à pena de 06 (seis) 

meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou de proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 

(dez) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, 

ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a 

partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).V - 

Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se 

ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, 

considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, 

desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.VI – 

Substituição e suspensão condicional da pena.Considerando que o delito 

foi praticado sem violência ou grave ameaça, a quantidade de pena 

aplicada e o atendimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da 

pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos 

do art. 44, inciso I, e § 2º, do CP. Assim, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade, sendo que as condições serem especificadas pelo Juiz da 

Execução Penais. Ressalte-se que a substituição em tela refere-se à pena 

privativa de liberdade, pelo que resta plenamente aplicável a pena de 

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor, cumulada com a pena restritiva de direitos 

imposta.Tendo já havido a substituição acima, resta incabível a suspensão 

condicional da pena, com base no que dispõe o art. 77 do Código Penal.VII 

– (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32948 Nr: 206-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Isso posto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR o réu 

MOACIR TAVARES DA SILVA nas sanções do art. 306, §1°, inciso II, do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97) e art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03.Deixo de condenar o réu em custas processuais, pois atendido 

por advogado dativo.Passo a dosar a pena(...) 6 – CONCURSO MATERIAL 

DE CRIMESConsiderando a regra contida no art. 69 do Código Penal, 

procedo ao somatório das penas privativas de liberdade 

aplicadas/fixadas, as quais estão em 02 (dois) anos de reclusão e 06 

(seis) meses de detenção, bem como 02 (dois) meses de suspensão ou 

de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, e 20 (dez) dias-multa.7 - Regime de CumprimentoCom base no 

art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, 

ambos do Código Penal, considerando que o réu não é reincidente, 

estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena 

privativa de liberdade.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31419 Nr: 1806-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Isto porto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu LEANDRO CARDOSO DA SILVA na sanção do art. 14, da Lei nº 

10.826/03.Passo a dosar a pena.4. DOSIMETRIA A individualização da 

pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 

do Código Penal. 4.1 Da dosimetriaO delito previsto no art. 14 da Lei nº 

10.826/03 é abstratamente punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) 

anos, e multa.1ª FASE: (...) Pena FinalInexistindo outras causas e 

circunstâncias a incidir na espécie, cabe ao réu LEANDRO CARDOSO DA 

SILVA, em relação ao delito descrito no art. 14, caput, da Lei n.º 

10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, 

ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a 

partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).4.2 

Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se 

ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, 

considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, 

desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.4.3 

Substituição por Restritivas de Direitos e SursisConsiderando que o delito 

foi praticado sem violência ou grave ameaça, a quantidade de pena 

aplicada e o atendimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da 

pena restritiva de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos, nos 

termos do art. 44, § 2º, do CP. Assim, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade, sendo que as condições serem especificadas pelo Juiz da 

Execução Penais.Tendo já havido a substituição acima, resta incabível a 

suspensão condicional da pena, com base no que dispõe o art. 77 do 

Código Penal (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43470 Nr: 2109-20.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonilde Alberto de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado na ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 1400-82.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Averaldo Telles de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 
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no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos na ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37984 Nr: 2519-15.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferreira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não se vislumbra a omissão e contradição ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão, tendo o juiz sentenciante 

entendido pela data de início do benefício em questão a da citação da 

requerida. Ademais, pretende a parte recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. Consigno, portanto, que o que pretende a embargante é a 

rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual 

não encontra palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos 

seme lhan te s ,  c o n s o a n t e  d e c i s ã o  q u e  s e g u e  a b a i x o 

ementada:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, destaque acrescido)Por estas considerações, resta evidente 

a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela requerente, por não 

visualizar qualquer omissão ou contradição.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44614 Nr: 2732-84.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odir Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA 

em desfavor de ODIR LOPES PEREIRA devidamente qualificados nos 

autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40463 Nr: 447-21.2018.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Aparecida Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago João de Mello - 

OAB:23405/MT

 Vistos.

Considerando que a irresignação ministerial foi julgada e desprovida pelo 

E. Tribunal de Justiça, inclusive que as deliberações exaradas no presente 

incidente foram devidamente cumpridas, DETERMINO o arquivamento do 

feito, com as baixas, anotações e translados de estilo, com fulcro no 

Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40466 Nr: 452-43.2018.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Considerando que a irresignação ministerial foi julgada e desprovida pelo 

E. Tribunal de Justiça, inclusive que as deliberações exaradas no presente 

incidente foram devidamente cumpridas, DETERMINO o arquivamento do 

feito, com as baixas, anotações e translados de estilo, com fulcro no 

Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38090 Nr: 2590-17.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Emerson Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15090/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Vistos.

Considerando que transitou em julgado o acórdão que manteve inalterada 

a sentença que extinguiu a punibilidade do reeducando EDI EMERSON 

MACIEL pela prescrição da pretensão executória, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DESSES AUTOS, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 2208-24.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não se vislumbra a omissão e contradição ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão, tendo o juiz sentenciante 

entendido pela data de início do benefício em questão a da citação da 

requerida. Ademais, pretende a parte recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a 

rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual 

não encontra palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos 

seme lhan te s ,  c o n s o a n t e  d e c i s ã o  q u e  s e g u e  a b a i x o 

ementada:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, destaque acrescido)Por estas considerações, resta evidente 

a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, por não 

visualizar qualquer omissão ou contradição.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44562 Nr: 2700-79.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves, Miria Crepaldi Alves "Espolio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:4937/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44572 Nr: 2709-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA proposta por ECOPLAN MINERAÇÃO 

LTDA em desfavor de JOSE DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1985-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Dias Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS proposto 

por Ana Terezinha Dias Amorim em face de Letícia Jamariqueli Castilho, 

ambas devidamente qualificadas nos autos.

À ref. 5 consta decisão concedendo a liminar vindicada para a 

desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo.

Prestada a devida caução pela parte autora, conforme se extrai dos 

documentos acostados à ref. 10, os respectivos expedientes foram 

expedidos (ref. 14), sendo a intimação do requerido regularmente 

cumprida (certidão de ref. 19).

Ato contínuo, o requerido comprovou a purgação da mora, ou seja, 

depositou judicialmente os alugueis vencidos em junho, julho e agosto de 

2018, acrescidos das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o 

valor do débito – ref. 21, bem como apresentou a respectiva contestação - 

ref. 23.

À ref. 26 consta decisão suspendendo a ordem de despejo e 

determinando a intimação do locador/requerente, e, sequencialmente, 

locatário/requerido, para se manifestarem no entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

A parte autora pugnou pela rescisão do contrato para restabelecer a 

posse do imóvel residencial – ref. 30, por sua vez, a requerida apresentou 

o comprovante do pagamento dos alugueis referentes aos meses de 

setembro e outubro – ref. 38 e 40.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Em atenção às diretrizes insculpidas na Lei 13.105/2015 (Código de 

Processo Civil) acerca da estimulação dos métodos consensuais de 

conflito (CPC, art. 3, §3°), os quais poderão ser promovidos a qualquer 

tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 139, inciso V), sobretudo porque 

previsto no procedimento, DETERMINO a remessa desses autos a 

Conciliadora Judicial para que proceda com a devida 

designação/realização da audiência de conciliação conforme sua pauta - 

Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Lei n. 9.099/95.

Após, torne os autos conclusos para decidir em prosseguimento.

Cientifique-se/Intime-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44507 Nr: 2671-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA proposta por ECOPLAN MINERAÇÃO 

LTDA em desfavor de GUILHERME SANTOS LESSA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24678 Nr: 376-24.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juca Rodrigues Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à certidão de ref. 68, NOMEIO como defensor dativo o Dr. 

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

24914, para que defenda os interesses do denunciado, JUCA RODRIGUES 

CARDOZO.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42152 Nr: 1341-94.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu dos Reis Bispo, Marcos Vieira Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 Vistos.

Em atenção à certidão de ref. 19 e considerando o decline-o da curadora 

especial do executado Dra. THAÍS MACHADO DE SOUZA, inscrita na 

OAB/MT sob o Nº 23163, REVOGO a nomeação outrora realizada. Assim, 

NOMEIO como defensor dativo o Dr. MOACIR VELOZO JUNIOR, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 17762-A, para que defenda os interesses dos 

embargantes, ELIOZEU DOS REIS BISPO e MARCOS VIEIRA BISPO.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 2660-97.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Picolo Indústria Comércio de Madeiras Ltda-ME, Olívio 

Picolo, Jair Picolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certifique a Secretaria a tempestividade dos presentes 

embargos.

 Considerando que se trata de Embargos à Execução apresentado por 

Defensor Dativo ao executado revel citado por edital, nos moldes do que 

foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.548-PB) em sede 

de repercussão geral, desnecessária a segurança do juízo para 

apresentação dos r. embargos.

 Cientificada a tempestividade, recebo os embargos à execução para 

discussão.

O efeito suspensivo somente será dado nas hipóteses em que atendidos 

os requisitos do § 1º, do artigo 919 do Código de Processo Civil, aplicando 

subsidiariamente à Lei 6.830/80.

No caso em tela, verifico que nenhum dos pressupostos legais exigidos 

estão presentes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos.

Remetam-se os autos à embargada para manifestar em 30 (trinta) dias, 

conforme artigo 17, da LEF.

Assim sendo, apensem-se os presentes embargos à execução nos autos 

principais de nº 709-83.2009.811.0019 – Código10552.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 1598-56.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismaildo Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte autora na Ref. 52, 

DEFIRO a designação de nova data para PERÍCIA, mantendo, para tanto, a 

nomeação do perito judicial Dr. Danilo da Silva Guerra, CRM/MT nº 8075, no 

endereço indicado na decisão de Ref. 05.

Intime-se o Sr. Perito pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25381 Nr: 654-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Silva Rangel, Josias da Silva 

Teixeira, Gustavo luiz Mendonça Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juvenilço Iriberto Decarli - 

OAB:248/A - RO

 (...) .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, registro que este 

Magistrado subscrevente realizou pesquisas nos sistemas 

integrados/conveniados ao Poder Judiciário, contudo, não logrou êxito em 

obter o endereço atualizado do acusado Josias da Silva Teixeira.Portanto, 

considerando que todas as tentativas de localização do corréu restaram 

inexitosas, DEFIRO o pedido contido na cota ministerial de ref. 125, pelo 

que DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSIAS DA SILVA 

TEIXEIRA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361, do 

Código de Processo Penal, devendo proceder com o respectivo 

desmembramento do feito, em caso de transcurso “in albis” do 

prazo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 3193-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Forquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JOSE FORQUIM, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida a 

antecipação de tutela, bem como nomeado perito médico para detectar 

possível incapacidade para o trabalho.

Laudo pericial acostado na ref. 19.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 20.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40601 Nr: 526-97.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izael Balbino Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por IZAEL 

BALBINO LUCAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida a 

antecipação de tutela, bem como nomeado perito médico para detectar 

possível incapacidade para o trabalho.

Laudo pericial acostado na Ref. 15.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGeorpLMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/O

 INTIMAR a douta causídica Dra. MONICA DA SILVA COSTA, OAB-MT sob 

o nº 23320, para contestar a presente ação em favor da requerida, 

LUCENI MARIA DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Representado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433-O

 Intimar o Advogado DIOGO PEREIRA BATISTA, OAB/MT 24433-O, para 

tomar ciência da nomeação nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de recuperando SINVAL GOMES 

FONSECA, condenado as penas descritas na guia de execução penal 

unificada, conforme decisão de fls. 918/926.Em relação a 3° Guia de 

Execução Penal - Processo-Crime n. 1849-43.2017.811.0094 (29612) – 

Comarca de Tabaporã, a qual equivocadamente restou distribuída 

novamente nesta Comarca sob o Código 40064 – fl. 931, o E. Tribunal de 

Justiça somente redimensionou as penas para 39 (trinta e nove) anos, 2 

(dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, 

bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculado à razão de 

1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 

conforme passo a delinear:a) art. 121, §2°, incisos I, III, IV e VI e §7°, inciso 

II, ambos do CP (Feminicídio)Pena de 26 anos, 7 meses e 6 dias de 

reclusão;b) art. 217-A, §1°, ambos do Código Penal (Estupro de 

Vulnerável) c/c art. 1°, inciso I e VI da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes 

Hediondos)Pena de 10 anos e 5 meses de reclusão;c) art. 211, do Código 

Penal (Ocultação de Cadáver);Pena de 2 anos e 2 meses de 

reclusão.Portanto, considerando a devida atualização/elaboração do 

respectivo cálculo que segue anexo, DETERMINO que, remeta os autos, 

para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto dos 

Gaúchos, 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 (...) IV – Pena finalPortanto, com fulcro no art. 68, do Código Penal, fica o 

acusado condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 

49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado 

monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 

02.03.98, p. 128).V - Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, 

“a”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do 

Código Penal, sobretudo a quantidade da pena aplicada, estabeleço o 

REGIME FECHADO, desde o início, para a execução da pena privativa de 

liberdade.VI – Substituição e suspensão condicional da pena.Incabível as 

substituições e/ou suspensões, diante do não preenchimento dos 

requisitos legalmente estabelecidos no arts. 44 e 77, ambos do Código 

Penal.VII – Direito de apelar em liberdade (...) , NÃO CONCEDO AO RÉU O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, por não visualizar qualquer 

omissão ou contradição.No mais, recurso de apelação, proposta na 

vigência do NCPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal 

ad quem (art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.Após, decorrido o prazo, remetam-se os 

autos ao E. TRF da 1º Região.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 1741-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado 

para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante 

visa à reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de 

custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, destaque acrescido)Por estas considerações, resta evidente 

a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual ,  impedindo a executor iedade do comando 

judicial.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, por não 

visualizar qualquer omissão ou contradição.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43410 Nr: 2066-83.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Bogado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

NOMEIO a Advogada Dra. Jéssica Rodrigues de Souza, OAB/MT sob o n° 

22870-0, para se manifestar, tão somente, em relação ao cálculo de 

liquidação de pena do reeducando Jean Carlos Bogado, nos termos e 

prazos legais, FIXANDO 1 (um) URH para tal finalidade.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Apresentada a aludida peça, EXPEÇA-SE a certidão de crédito.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se o referido apenado, caso inexista insurgência da causídica 

nomeada.

Após, torne os autos conclusos para adequação ou homologação do 

cálculo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 39643 Nr: 87-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Candida Beal Cagnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito retro, DEFIRO o pedido de suspensão dos 

autos pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44526 Nr: 2685-13.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, postergando nova analise para quando da chegada 

do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando dar 

regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Representado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433-O

 Vistos.

Em atenção à certidão de citação em cartório de ref. 67, NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. DIOGO PEREIRA BATISTA, inscrito na OAB/MT sob o 

n.º 24433-O, para que defenda os interesses de DIEGO RAMOS DOS 

SANTOS, representado por sua genitora Valdirene Ramos Coelho.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 1008-79.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Em atenção ao postulado de habilitação no polo ativo da presente 

demanda (Ref. 51), suspendo o feito (art. 689, in fine, CPC) e determino a 

CITAÇÃO da parte requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao pleito de habilitação no polo ativo da presente lide, 

nos termos do art. 690 e 183, ambos do NCPC;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da União, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos;

III - Outrossim, os demais pedidos formulados na Ref. 51 serão analisados 

após a manifestação do requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42590 Nr: 1603-44.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Após a manifestação retro, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução, 

se necessário.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 830-96.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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À vista do ofício de Ref. 06, e considerando a certidão de decurso do 

prazo de Ref. 12, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, independente de cumprimento, conforme preceitua 

os termos do capítulo 2, seção 7, 2.7.5 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 2984-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kauane da Silva Natividade e outro, representados por 

Maria Aparecida da Silva Natividade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Natividade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Stefani de Almeida - 

OAB:22868-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Regularmente cientificado da presente ação, o executado não pagou o 

débito alimentar ou justificou a impossibilidade de pagamento, razão pela 

qual a parte promovente requereu a decretação de sua prisão civil.

Destarte, defiro o pedido da parte autora - ref. 65.

Após, expeça-se o mandado de prisão civil em desfavor do devedor de 

alimentos, ADELAR NATIVIDADE, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

devendo ficar em sela apartada dos demais presos, por se tratar de 

prisão civil. Sendo que sua prisão deverá cessar tão logo seja quitada a 

dívida.

Antes da expedição do Mandado de Prisão, proceda-se à atualização do 

débito exequendo, devendo atentar-se ao depósito já informado pela parte 

autora.

Sem prejuízo disso, SOLICITE-SE a devolução da carta precatória 

expedida para a Comarca de Feliz Natal, independentemente de 

cumprimento, uma vez que o executado está regularmente cientificado da 

presente ação.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42874 Nr: 1765-39.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Braz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do ofício de Ref. 16, e considerando a certidão de decurso do 

prazo de Ref. 18, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, independente de cumprimento, conforme preceitua 

os termos do capítulo 2, seção 7, 2.7.5 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGeorpLMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 30, NOMEIO a douta causídica Dra. 

MONICA DA SILVA COSTA, OAB-MT sob o nº 23320, para contestar a 

presente ação em favor da requerida, LUCENI MARIA DA SILVA.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25692 Nr: 759-02.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Batista Gianezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hassuda Comércio e Atacadista e 

Representações LTDA ME, Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Laura Pleutim de Deus - 

OAB:10382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Duarte Júnior - 

OAB:7459-A/MT, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 (...) Desta feita, considerando todo o exposto alhures, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para ANULAR A SENTENÇA EXTINTIVA exarada nesses autos, 

assim como os atos subsequentes, mormente acolhimento dos embargos 

declaratórios, e determinar o prosseguimento regular do 

feito.Cientifiquem-se as partes.Intime-se a parte autora, via DJe, para 

comprovar/atestar a distribuição da carta precatória expedida para citar o 

requerido Carlos Ernesto Augustin na Comarca de Rondonópolis-MT, 

inclusive informar o endereço atualizada do postulante, no prazo de 10 

(dez) dias.Cumpra-se, expedindo necessários.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24019 Nr: 135-50.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA, OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para 

o fim de suprir a omissão atacada, DETERMINANDO assim a imediata baixa 

da penhora sobre o bem imóvel em questão, devendo oficiar o respectivo 

Cartório.Os demais termos da sentença devem permanecer 

incólumes.Publique-se.Intimem-se.Transitada em julgado a decisão, 

arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27047 Nr: 1248-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Honório de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de AÇÃO PENAL movida em face de LUCAS HONÓRIO DE 

OLIVEIRA pelo cometimento da(s) infração(ões) penal(ais) descrita(s) 

no(s) artigo(s) no art. 306, §1°, inciso II, da Lei nº 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro).

 Ofertado o benefício da suspensão condicional do processo, esta foi 

aceita, bem como não há noticia que o acusado tenha praticado outro 

delito no período de prova.

 Em seguida, o Ministério Público opinou pela declaração da extinção da 
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punibilidade do agente, com fundamento no artigo 89, § 5º da lei 9099/95.

 É o relato. Decido.

 Tendo em vista que expirou o prazo de suspensão processual sem 

revogação, conforme ressaltado pelo douto Promotor de Justiça, 

necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado, por 

cumprimento do prazo da suspensão processual.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de LUCAS HONÓRIO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado 

nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno processual, nos 

termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

 Determino ao Sr. Escrivão, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial.

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento do prazo da 

suspensão processual, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a presente 

decisão.

 Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22790 Nr: 663-21.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Embora devidamente intimada por remessa eletrônica, a Fazenda Pública 

Estadual deixou transcorrer “in albis” o prazo para oposição de embargos, 

conforme certidão de ref. 79, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO DA PARTE 

EXEQUENTE – ref. 78, de modo que DETERMINO a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor do advogado/requerente, observando 

os dados bancários indicados por ele, para levantamento do respectivo 

montante.

Proceda-se o Senhor Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor do 

advogado/requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Sendo tudo cumprido, ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 2030-12.2016.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Edwirges Nogueira 

Ribeiro - OAB:18.441 OAB/MT, Luiz Henrique Reis da Silva - 

OAB:19.466 OAB/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593-A, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT, Willian Hideki 

Yamamura - OAB:17.564 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 D E S P A C H O

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado à ref. 111, da 

sentença de ref. 106, remetam-se os autos ao distribuidor para classificar 

o feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30651 Nr: 1381-47.2016.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deutsche Bank AG, representada por Deutsche Bank 

S/A - Banco Alemão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleice Matos Maronezzi, Edson Marcos 

Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, Ednilson Antonio Melozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425B/MT

 Vistos.

Considerando as razões apresentadas pelo executado, DETERMINO que 

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da extinção do processo originário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22601 Nr: 567-06.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

ROGÉRIO SOKANO em face de KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA EPP, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, o Exequente noticiou ter o Executado efetuado o 

pagamento integral do débito, uma vez que entregou-lhe os bens 

penhorados e avaliados, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Custas remanescentes pelo executado.

PROCEDAM-SE AS BAIXAS NECESSÁRIAS.

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se o Executado 

para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que está 

determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes.

Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42154 Nr: 1342-79.2018.811.0019

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir José de Seles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir José de Seles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) Portanto, considerando a natureza jurídica do aludido procedimento, 

assim como seus respectivos efeitos, REVOGO A DECISÃO EXARADA À 

REF. 4, de modo que MANTENHO, tão somente, O PEDIDO DE 
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INTERPELAÇÃO JUDICIAL DE VALCIR JOSE DE SELES.Registro, por 

oportuno, que a presente não possui caráter determinante ou gerador de 

direitos e deveres, posto que as questões relacionadas na inicial devem 

ser discutidas nas vias ordinárias.Intime-se novamente o notificado acerca 

da presente decisão.Dispenso a publicação perante o órgão de imprensa 

oficial.Ultimada a nova notificação, e publicada a presente decisão, 

promova-se as anotações e baixas dos autos, entregando-os ao 

notificante, na forma do art. 729 do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44419 Nr: 2621-03.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Alves Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que o INSS conceda o benefício previdenciário 

de auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento.Ademais, infere-se dos presentes 

autos que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo 

efeito processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição 

entre as partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código 

de Processo Civil.Intime-se a parte autora para que apresente os quesitos 

médicos, no prazo de 10 (dez) dias.Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço 

profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos 

Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a juntada do laudo médico, 

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com 

a remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial.Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial.Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 2630-62.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Leonel Oliveira da Silva, representado por Nilda 

Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Com efeito, CITE-SE o executado no endereço informado nos autos para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar 

em atraso, conforme planilha constante da inicial, incluindo-se as parcelas 

vincendas, comprovando o pagamento das parcelas supramencionadas, 

ou justificando-as, em havendo impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

prisão civil, protesto, além da inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 

528, §1° e §3° do Código de Processo Civil).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44378 Nr: 2592-50.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Madeiras e Materiais para 

Construção ME, Reginaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do NCPC.

Faça-se, pois, as diligências necessárias, no sentido de promover a 

citação do executado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44376 Nr: 2591-65.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal, Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Jose Dias - ME, Marcos Jose Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do NCPC.

Faça-se, pois, as diligências necessárias, no sentido de promover a 

citação do executado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44315 Nr: 2565-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em desfavor de POLIANA DE OLIVEIRA LIMA, 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.
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Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 2578-66.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia de Lourdes Soares, Juízo de Direito da 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939-0/MT

 DESPACHO

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Os honorários do advogado dativo serão arbitrados por ocasião da 

sentença.

 Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

nos autos o local do sepultamento de ANTONIA DE LOURDES SOARES.

 Aportando as informações solicitadas, colha-se parecer ministerial.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44328 Nr: 2571-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karen Eduarda Ronnau Bronner, Aldair Grobe, Arlete 

Ivani Ronnau Grobe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso para 

manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29366 Nr: 710-24.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ostil Lucas Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSTIL LUCAS RIBEIRO, Cpf: 

46549137187, Rg: 473253, Filiação: Antonio Lucas Ribeiro e Antonia Rita 

Ribeiro, data de nascimento: 10/09/1948, brasileiro(a), natural de Morro 

Agudo-SP, separado(a) judicialmente, trabalhador rural. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para o fim 

de CONDENAR o réu OSTIL LUCAS RIBEIRO nas sanções do art. 147, 

caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal.Deixo de 

condenar o réu em custas processuais, pois atendido por advogado 

dativo. o réu é primário, não registrando antecedentes; considerando que 

o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, 

para a execução da pena privativa de liberdade,SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, 

consistente em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo a 

ser destinada à conta judicial para programas sociais e serviço à 

comunidade.5.3 SursisA teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal; 

concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, salvo se por “al” não 

estiver preso.6. DISPOSIÇÕES FINAISCom fundamento no art. 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, 

considerando-se o dever do Estado em prover a assistência judiciária aos 

necessitados, e tendo sido nomeado Defensor Dativo, Dra. Thais Machado 

de Souza, fixo/reduzo em 05 URHs os honorários advocatícios, conforme 

trabalhos realizados nos autos, bem como Tabela XIX, item 6.1 da 

OAB/MT. EXPEÇA-SE competente certidão.Após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de Execução 

Penal, encaminhando para o juízo da execução penal que esteja o réu 

submetido, para fins de consolidação e somatória com as demais guias de 

execução;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do 

disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.d) Comunique-se a vítima sobre a 

presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do CPP.Cumpra a 

escrivania, no mais, o disposto no Código de Normas da douta 

Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de outubro de 2018

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 1042-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON LUIZ ALVES, Cpf: 

30137055900, Rg: 2250873, Filiação: Maria Azarias Alves e João Luiz 

Alves, data de nascimento: 11/02/1951, brasileiro(a), natural de 

Enchaporã-SP, casado(a), aposentado, Telefone 6684009294. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, julgo totalmente procedente a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu WILSON LUIZ ALVES nas sanções do art. 306, §1º, 

inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro-CTB.Deixo de condenar o réu em custas processuais. 

estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena 
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privativa de liberdade, mediante o cumprimento das seguintes 

condições:a)as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, 

certo de que o comparecimento a juízo deverá ser bimestral;VI – 

Substituição e suspensão condicional da pena.Considerando que o delito 

foi praticado sem violência ou grave ameaça, a quantidade de pena 

aplicada e o atendimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da 

pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos 

do art. 44, inciso I, e § 2º, do CP. Assim, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade, sendo que as condições serem especificadas pelo Juiz da 

Execução Penais. Ressalte-se que a substituição em tela refere-se à pena 

privativa de liberdade, pelo que resta plenamente aplicável a pena de 

suspensão da habilitação para dirigir veículo, cumulada com a pena 

restritiva de direitos imposta.Tendo já havido a substituição acima, resta 

incabível a suspensão condicional da pena, com base no que dispõe o art. 

77 do Código Penal.VII – Direito de apelar em liberdadeConsiderando que o 

réu é primário e que lhe foi imposto o regime aberto para o cumprimento da 

reprimenda, bem como, que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o 

direito de apelar em liberdade.5. DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de 

Execução Penal, encaminhando para o juízo da execução penal que esteja 

o réu submetido, para fins de consolidação e somatória com as demais 

guias de execução;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins 

do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.Cumpra a escrivania, no mais, o 

disposto no Código de Normas da douta Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de outubro de 2018

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24011 Nr: 127-73.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LUIZ CROTTI, Cpf: 

93304625100, Rg: 78287993, Filiação: Eroni Antonio Crotti e Marlei Otília 

Crotti, data de nascimento: 01/05/1981, brasileiro(a), natural de Laranjeiras 

do Sul-PR, convivente, operador de máquinas, Telefone 984457347. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado ANDERSON LUIZ CROTTI, pela prática 

do crime previsto no art. 129, “caput”, e art.359, ambos do Código Penal, e 

no artigo 309 do CTB, em concurso material de crimes (art. 69 do CP). 

Posto isto, em vista da constatação de antecedentes criminais do réu, fixo 

a pena-base para o crime do art.309 do CTB em 06 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de detenção. Não há circunstâncias atenuantes a serem 

consideradas. Não concorrem agravantes. Em que pese haver a 

existência de condenação decorrente dos autos de Código n° 20439, 

verifico que o delito ocorreu em 11 de dezembro de 2011, ao passo que 

seu trânsito em julgado ocorrera na data de 29 de outubro de 2015, motivo 

pelo qual, deixo de aplicar a agravante da reincidência ao caso.Quanto às 

causas de diminuição e aumento da pena, não se fazem presentes, motivo 

pelo qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses 

e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no art.309, 

SUSPENDO a aplicação da pena privativa de liberdade imposta, pelo 

período de 02 (dois) anos, e após o trânsito em julgado, o processo 

deverá retornar concluso a este juízo (que também é o mesmo da 

execução) para designação de audiência admonitória, oportunidade em 

que se explicitará a forma com que será dado o cumprimento do sursis 

penal, com as advertências legais. Esclareço, por oportuno, devido ao 

caráter cogente da aplicação do referido benefício (APELAÇÃO TJMT Nº 

18703/2016), poderá o sentenciado aceitá-lo ou não na ocasião da 

audiência admonitória a ser realizado no juízo de execução, considerando 

a pena aplicada em detrimento do período mínimo de prova que ele será 

submetido.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo 

motivos, por ora, para se decretar sua prisão preventiva.Após o trânsito 

em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de 

Execução Penal, encaminhando-a a Vara de Execuções 

Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto 

no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para 

as anotações pertinentes.d)Façam os autos conclusos para designação 

de audiência admonitória.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Comunique-se a 

vítima sobre a presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do CPP.Por 

fim, fixo a título de honorários à defensora nomeada, Dr. Élcio Lima do 

Prado, inscrito na OAB/MT sob o n.º 4.7575-O, o valor de 09 (nove) URH’s. 

Expeça-se certidão de honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 24 de janeiro de 2018.Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de outubro de 2018

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21343 Nr: 385-54.2013.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara José, José Pereira de Souza, 

Irineu Matias Ceará, Orlando Xavier Farias, Jovino José da Silva, Gilmar 

Ferreira Lopes, Gabriel Brito Ladeia, Joel Antônio Alves, Geraldo de 

Freitas, João Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, DETERMINO que seja CERTIFICADO nos autos o decurso 

dos prazos concedidos e indicados nos expedientes de fls. 45/48, 51/52 e 

53/53-v.Ademais, considerando que todos os documentos solicitados 

foram apresentados/juntados nos autos, INTIME-SE novamente a Fazenda 

Pública Municipal para se manifestem sobre eventual interesse no objeto 

da lide, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias.Outrossim, em atenção à 

manifestação da Fazenda Pública Estadual à fl. 56, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da INTERMAT para que realize o respectivo Estudo Cadastral 

do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

encaminhar/atentar as documentações imprescindíveis ao cumprimento do 

ato.Na sequência, INTIME-SE A PGE-MT por meio de remessa das cópias 

juntadas pelo INTERMAT e demais correlata para que se manifeste sobre 

eventual interesse na área discutida, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

sequência, oficie-se o Registro de Imóveis desta Comarca para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe se a referida área possui matrícula, 

bem como, indicar de qual transcrição ou matrícula a área discutida nestes 

autos faz parte.Por fim, antes de proceder na forma disciplinada no art. 

355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e 

da Organização do Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que INTIME-SE a parte autora para especificar as 

provas que pretende produzir ou requerer o que entender de direito.Tudo 

sendo cumprido torne os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 17 de outubro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 13682 Nr: 160-68.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleixo Gladki Petrenko, Joselita da Silva Petrenko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heinrich Stang, Else Stang, Dilvo Dari Gunsch e 

sua esposa, Reynaldo Livi, Lucila Livi, Roque Kun e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, DETERMINO que seja CERTIFICADO nos autos o decurso 

dos prazos concedidos e indicados nos expedientes de fls. 45/50 e 

51.Ademais, considerando que todos os documentos solicitados foram 

apresentados/juntados nos autos, INTIME-SE novamente as Fazendas 

Públicas para se manifestem sobre eventual interesse no objeto da lide, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias.Na sequência, oficie-se o Registro 

de Imóveis desta Comarca para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

se a referida área possui matrícula, bem como, em caso negativo, indicar 

de qual transcrição ou matrícula a área discutida nestes autos faz 

parte.Após, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), 

DETERMINO que INTIME-SE a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir ou requerer o que entender de direito.Tudo sendo 

cumprido torne os autos conclusos para decidir  em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 15 de outubro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24678 Nr: 376-24.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juca Rodrigues Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/MT

 Em atenção à certidão de ref. 68, NOMEIO como defensor dativo o Dr. 

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

24914, para que defenda os interesses do denunciado, JUCA RODRIGUES 

CARDOZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12809 Nr: 559-34.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:1873410/PFE/MT

 Insatisfeito com os valores pagou pelo executado, vez que não foram 

acrescidos os valores da multa diária pelo o atraso na implantação do 

benefício, requereu o exequente às fls. 138/139 a expedição de RPV 

complementar.A decisão de fls. 142/143 reconheceu a inexistência da 

aplicação de multa diária pleiteada pelo exequente, vez que a implantação 

do benefício ocorreu sem atraso, porém reconheceu que o valor pago a 

título de honorários sucumbenciais deve ser de 15% (quinze por cento) e 

não 10% (dez por cento), conforme determinado no comando sentencial 

às fls. 82/85.Entre um ato e outro, houve a elaboração correta do cálculo 

(fl.164/165), conforme determinado nas decisões de fls. 142/143 e 

162/162-v.Sentença de extinção pelo pagamento elaborada às fls. 

170/171.O RPV complementar do pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de R$ 922,24 (novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro 

centavos) fora expedido às fls. 177/177-v, e pago á fl. 178.Embora 

apresentado embargos de declaração pela parte exequente, não foram 

apreciados, pois se encontram intempestivos.Aduz a parte Exequente às 

fls. 188/189 que os valores de R$ 18.245,89 (dezoito mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) mais os honorários 

sucumbenciais pagos pelo Executado são inferiores aqueles realmente 

devidos, os quais totalizam R$ 58.218,19 (cinquenta e oito mil e duzentos e 

dezoito reais e dezenove centavos).Os autos vieram-me conclusos para 

decisão.É o breve relatório.Fundamento e Decido.Sem delongas, 

considerando o relatório acima, não há que se falar em expedição de RPV 

complementar, pois os valores devidos pelo executado encontram-se 

devidamente quitados, assim, não assiste razão os argumentos do 

exequente, vez que já foi decidido na r. decisão de fls. 142/143 sobre o 

pagamento de multa diária.DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da exequente, 

assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a 

conta indicada nos autos.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33408 Nr: 2123-54.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivany Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O INSS comunicou a impossibilidade material de cumprimento da ordem de 

implantação do benefício previdenciário, haja vista que não consta dos 

autos dados e/ou documentos imprescindíveis para tanto, conforme 

estabelecido na CNGC e na Recomendação Conjunta n.º 04/2012 da 

Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça 

Federal, bem como no Provimento 20/2008 – CGJ.

 Com razão a autarquia requerida. Verifica-se que a parte autora não 

acostou aos autos cópias dos documentos pessoais do “de cujus”, quais 

seja, RG e CPF. Além disso, esses dados não constam de nenhum outro 

documento que acompanha a inicial.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que traga aos autos cópias 

do RG e CPF do “de cujus”, a fim de viabilizar a implantação do benefício.

 Apresentados os documentos, intime-se a autarquia requerida para 

cumprimento da ordem de implantação do benefício, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Outrora, a parte autora/exequente deu entrada no requerimento de 

cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (fls. 90/94).

 Sem prejuízo, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21020 Nr: 1924-66.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Aquino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que a execução tramita nos autos em apenso (código n.º 
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42915), estando na pendência do julgamento do recurso de agravo de 

instrumento, aguarde-se a satisfação da obrigação naquele feito e, por 

conseguinte, a decisão de extinção da execução pelo pagamento.

 Em contínuo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141805 Nr: 5-61.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa e Vieira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivo Spigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de fls. 96, proceda a Secretaria ao necessário para a 

confecção da guia de pagamento referente a 3ª parcela das custas 

iniciais.

Após, intime-se a parte Exequente para efetuar o recolhimento desta no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo, no mesmo prazo, comprovar o 

pagamento integral das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 2363-33.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira e Esposa, Gilberto Luiz 

Resende e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296, Oscar José Plentz Neto - OAB:OAB/RS 18.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 Isto posto, com base nos fatos e fundamentos apresentados, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos termos do 

§5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se na 

íntegra a decisão de fls. 86/90.Por fim, atente-se a Serventia, bem como 

os advogados das partes para o disposto no artigo 107, §§ 2° a 4° do 

CPC, quanto a retirada de autos em se tratando de prazo comum. 

Cumpra-se.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.São 

Félix do Araguaia – MT, 22 de outubro 2018.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 174-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza de Aquino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 Vistos, etc.

 Fl. 42: A parte autora/exequente requer a expedição das Requisições de 

Pequeno Valor, sob o argumento de que não foi conferido efeito 

suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autarquia 

requerida/executada.

 Embora o recurso interposto pelo INSS não seja dotado de efeito 

suspensivo, não é possível a expedição de requisições de pagamento, 

haja vista que o artigo 100, §§ 1.º a 5.º, da Constituição Federal e os 

artigos 8.º e 9.º da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal exigem o trânsito em julgado da decisão exequenda para que 

possa ser requisitado o pagamento, ainda que não caiba mais impugnação 

de alguns aspectos da condenação.

 Desse modo, indefiro o pedido de fl. 42.

 No mais, intimem-se as partes para que informem quando ao julgamento 

do recurso de agravo de instrumento, acostando aos autos cópia do v. 

acórdão.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39382 Nr: 192-11.2014.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingracinha Brito de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Beghini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de carga rápida dos autos feito pela advogada Drª. Glória 

Ribeiro Dias São José, devendo a secretaria atentar-se ao comando 

contido no artigo 363, paragrafo único da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 2363-33.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira e Esposa, Gilberto Luiz 

Resende e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296, Oscar José Plentz Neto - OAB:OAB/RS 18.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 Isto posto, com base nos fatos e fundamentos apresentados, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE, 

apenas para determinar a conexão destes autos com os de cód. 6550, 

nos termos do art. 55, §1° do CPC, mantendo-se na integralidade todos os 

demais atos já realizados em ambos os feitos, em conformidade com o 

artigo 1.022 e ss. do Código de Processo Civil. Intimem-se. Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 19 de outubro de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:OAB/RS 

19.061, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296, 

OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Oscar José Plentz Neto - 

OAB:OAB/RS 18.061, Sergio Martins de Macedo - OAB:RS 51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT

 Autos ID N.º 6550

 Vistos.

No que tange ao pedido de fls. 665/665v, verifica-se que as intimações do 

Autor estavam sendo publicadas em nome da advogada Dalva Rodrigues 

Ferreira da Silva (procuração fls. 221), quando não mais estaria 

representado por esta, mas sim pelos procuradores de fls. 563.

Dessa forma, proceda a Secretaria ao necessário para o cadastramento 
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dos peticionantes de fls. 563, se atentando para o Estado da OAB a qual 

estão vinculados.

Nesse sentido, devolvo o prazo recursal ao Requerente, o qual fora 

interrompido com os Embargos de declaração interpostos, devendo ser 

observado o prazo restante, nos termos do art. 1.026 do CPC.

No que tange a alegação constante às fls. 638/650, o qual pugna por 

análise, verifica-se que a Empresa Rural Água Mansa Ltda., ora requerida, 

possui representação processual válida, conforme se observa da 

procuração de fls. 204 e o consequente substabelecimento de fls. 535, em 

nome do novo patrono desta, Dr. Acácio Alves de Souza, não assistindo 

razão sua pretensão.

 Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137269 Nr: 681-43.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronimar Gama Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Marques da Silva, Antônio Camelo Neto, 

Outros, Jair Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB/MT nº 6835 

a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141285 Nr: 3244-10.2017.811.0017

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antônio Sousa Luz, Ana Conceição Pereira, ARPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Ribeiro de Andrade, Ronis Pereira de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 34, eis que a pesquisa do endereço da 

parte requerida RONIS PEREIRA DE SOUSA (CPF 035.467.251-74) se fará 

junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Em seguida, intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45477 Nr: 1734-30.2015.811.0017

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ronaldo Dias Reis, Luzivany Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a manifestação de fls. 17/18, indefiro o pedido da forma como 

postulado.

Explico.

Toda a seção VIII da Lei.8069/90, foi acrescida pela lei nº. 12.010/2009, 

restando instituído um procedimento especial destinado à habilitação de 

pessoas e casais à adoção. O procedimento de habilitação à adoção não 

se constitui numa mera “formalidade”, mas sim é fundamental para 

aferição do preenchimento, por parte dos pretendentes à adoção, das 

condições morais e emocionais, bem como dos demais requisitos 

necessários ao deferimento da medida. Por intermédio do referido 

procedimento é possível avaliar a idoneidade, motivação e, acima de tudo, 

o preparo dos pretendentes à adoção para assumir os encargos da 

medida.

 Deve-se, portanto, ser bem instruído, não apenas com documentos, mas 

fundamentalmente com a realização de entrevistas, visitas domiciliares e 

avaliações técnicas realizadas por equipe interprofissional habilitada (arts. 

50, §1º e 151, do ECA).

Portanto, a adoção é medida que visa satisfazer os interesses da criança 

ou adolescente, e não dos adultos interessados, e seu caráter 

irrevogável, mais que justifica a tomada das cautelas previstas nesta 

seção, como forma de evitar possíveis problemas futuros. As únicas 

hipóteses nas quais a prévia habilitação é dispensada, encontram-se 

relacionadas no art. 50, §13, do ECA.

Assim, em consonância com o artigo 152, caput do ECA e art.319 do CPC, 

intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o 

pedido inicial de acordo com a legislação vigente, sob pena de extinção do 

feito por ausência de interesse processual.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3761 Nr: 1-19.1999.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucia Viana Sales - 

OAB:5.913-B MT

 Vistos.

Considerando que a decisão de pronúncia transitou em julgado para o réu, 

acusação e defesa, intimem-se as partes a se manifestarem nos termos 

do art. 422, do CPP.

Ante o requerido pela defesa às fls. 291/304, manifeste o i. presentante 

Ministerial, no prazo legal.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento da 

solenidade de julgamento.

 Às providências, cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Washington Renato Rodrigues Aguiar Belem - 

OAB:23558/O

 Autos ID N.º 4336 DecisãoVistos em correição, etc.Daniela Caetano de 

Brito, advogada da parte autora, manifestou-se nos autos requerendo o 

cumprimento da sentença no tocante a condenação do requerido ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da 

causa, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária a partir da distribuição (fls. 830/837). Para tanto trouxe 

memória discriminada e atualizada do valor em execução (fl. 838). 

Assim,1. Na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fl. 838), acrescido de custas, se 

houver.2. Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, 

nos termos do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, nos próprios autos, sua impugnação.3. Fica a parte Executada 

advertida que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e de honorários de advogado de dez por cento.4. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 

art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.De outra 

parte, indefiro o requerimento de execução da sentença quanto ao 

capítulo que condenou o executado ao pagamento de multa por má-fé, 

juntado aos autos às fls. 841/843, haja vista que a legitimidade para tal 

pleito é da parte beneficiária da sanção, ou seja, da exequente. A par 

disso, para início do cumprimento da sentença compete a causídica sanar 

a irregularidade supracitada, de modo que o requerimento atenda ao 

disposto no artigo 524 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São Félix do Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Washington Renato Rodrigues Aguiar Belem - 

OAB:23558/O

 Diante disto, foi determinada a parte exequente emendasse o feito, o 

intuito de sanar a irregularidade apontada acima.À fl. 853, a parte autora 

emendou a presente petição de fls. 841/843, requerendo assim, o 

prosseguimento da execução, bem como manifesta que seja oficiado ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente para formalizar a partilha 

anteriormente realizada entre as partes. Assim sendo, sanados os 

equívocos.1 - Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (fl.844), acrescido de custas, se houver.2. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.3. Fica a parte Executada advertida 

que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de 

multa e de honorários de advogado de dez por cento. 4 - Findos os prazos 

para pagamento ou impugnação, com ou sem manifestação da parte 

executada, intime-se a parte exequente para manifestar, requerendo o 

que entender de direito.Por fim, consoante sentença transitada e julgada, 

que homologou a partilha, acordada pelos interessados (fls. 20/21 e 

02/06), ficou estabelecida que os imóveis constantes das matrículas de n. 

11.869 e 6.138, caberiam às partes em condomínio (fls. 03/05). Com isso, 

determino que se proceda à expedição de mandado de averbação ao 

Cartório de Registro de Imóvel local, a margem das matrículas de n. 11.869 

e 6.138 da sentença já transitada em julgada de fls. 20/21, da partilha 

realizada, o que faço com fundamento no art. 167, inciso I, 23, da Lei de 

Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973).Encaminhe-se junto ao ofício, cópia da peça inicial (fl.02/06) e 

sentença de fls. 20/21. Ressalto que o ato de averbar ocorre na 

necessidade de se fazer constar em matrícula dos imóveis o registro de 

todos os atos subsequentes que recaiam sobre o mesmo. 

Intimem-se.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 519-58.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando aos autos, nota-se que o valor bloqueado (fls. 33/34) se 

encontra ainda vinculado, pendente de transferência à conta do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Ademais, o artigo 515 da CNGC, cabe ao magistrado, utilizando-se de 

procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud determinar a 

transferência do valor bloqueado para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, em consonância com o dispositivo citado, determino a 

transferência do valor bloqueado via Bacen Jud para a conta judicial 

(Banco do Brasil, agência: 3834).

 Após, encaminhe-se uma via do DARF devidamente autenticada à 

Procuradoria, intimando-a para manifestar o interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco dias).

Faça consignar que a sua inércia será interpretada como concordância 

com a extinção do processo, em face do pagamento.

Intimem-se e cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 1315-53.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Edmar Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64433Vistos, etc.Trata-se de Auto de Prisão em 

Flagrante de Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da Silva, Edmar 

Sousa da Silva e Felix Dalmor Rodrigues da Mata pelo suposto 

cometimento dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 

11.343/06.Fora aviado pedido de revogação de prisão preventiva em favor 

de Nadir Mendes da Silva, aduzindo não estarem presentes os requisitos 

da prisão preventiva, e subsidiariamente pugnando pela conversão da 

prisão em domiciliar uma vez que alega ser o responsável pelos cuidados 

de sua esposa que possui transtorno mental (fls. 127/130). (...)os motivos 

ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com 

robustez, de forma que dão azo à manutenção do flagrado no cárcere, 

demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão.Por fim, 

quanto à conversão em prisão domiciliar, tenho que a mesma não merece 

respaldo, uma vez que o flagrado não preenche os requisitos 

necessários, ou seja, tendo em vista que o mesmo não demonstrou ser 

“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos 

de idade ou com deficiência”, havendo meras (sem respaldo probatório) 

alegações de que a esposa do flagrado encontra-se perambulando pelas 

ruas e sem tomar seus medicamentos. Contudo, infere-se da qualificação 

do flagrado (fls. 21/22) que o mesmo possui 03 (três) filhos, e todos são 

casados, ou seja, não merece prosperar tal pedido por haverem outras 

pessoas que possam cuidar da esposa do flagrado, sendo assim o 

mesmo não é “imprescindível” aos cuidados da mesma, o que não 

comporta os requisitos do art. 318 do CPP.Anote-se que conforme 

assinalado pelo parquet, estão pouco inteligíveis os prontuários médicos e 

receitas juntados às fls. 131/144.Por todo o exposto, evidencia-se também 

que são inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão ao 

presente caso.Logo, mantendo-se incólume os requisitos da prisão 

preventiva, INDEFIRO os pedidos de fls. 127/130.Intimem-se. Ciência ao 

MP.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 23 de outubro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63902 Nr: 2727-70.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juciel Guilherme Gonçalves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 63902 Vistos, etc.Trata-se de execução penal em 

que o(a) recuperando(a) JUCIEL GUILHERME GONÇALVES dará 

continuidade ao seu cumprimento de pena no regime semiaberto, pelo que 

deverá cumprir as seguintes condições, visto que inexiste 

estabelecimento penal adequado nesta Comarca:A) Comparecer 

mensalmente no Juízo da execução penal desta Comarca para assinar o 

termo de comparecimento, entre 01 (um) a 10 (dez) de cada mês;B) 

Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana 

integralmente, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou 

frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e 

requerer permissão antecipada para tanto;C) Não poderá frequentar 

bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem 

boca de fumo;D) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) 

dias sem autorização do Juízo;E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar 

aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilidade de 

trabalhar, sob pena de revogação do benefício ora concedido;F) Não 

poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes; G) Manter seu endereço sempre atualizado 

nos autos, sendo vedada sua alteração, sem prévia comunicação;H) Não 

cometer novo crime ou contravenção penal.Frise-se ao(à) recuperando(a) 

que, acaso deseje alterar em definitivo seu domicílio para outra Comarca, 

deverá peticionar nos autos mediante advogado, ocasião em que 

posteriormente este executivo de pena será encaminhado à Comarca em 

que o(a) mesmo(a) for residir.(...) Fica o(a) recuperando(a) desde já 

advertido que o descumprimento das referidas condições acarretará 

REGRESSÃO de regime para o FECHADO(...) .Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52047 Nr: 181-64.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Miranda Menacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação das partes para ciência do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54726 Nr: 1107-11.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Martins Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 54726

 Vistos, etc.

Defiro o item 01 da Cota ministerial de fls. 355/360.

No mais, junte-se aos autos, cronologicamente, todas as certidões de 

comparecimento do reeducando.

Por fim, tendo em vista a combativa manifestação ministerial, vistas à 

defesa para se manifestar quanto às impugnações ao cálculo de pena.

Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59116 Nr: 2123-96.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 59116 Vistos etc(...). Assim sendo, verifico que não 

há qualquer elemento desfavorável à progressão do reeducando, de tal 

sorte que sua concessão é inarredável pelo contido nos autos, com 

espeque no art. 36 do CP, c/c artigos 112 usque 115 da Lei 7.210/1984, 

DETERMINO a transferência do condenado LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

PEREIRA do regime semiaberto ao aberto, mediante as seguintes 

condições, que deverão ser devidamente cumpridas, sob pena de 

regressão de regime:A) Comparecer mensalmente no Juízo da execução 

penal desta Comarca para assinar o termo de comparecimento, entre 01 

(um) a 10 (dez) de cada mês;B) Recolhimento domiciliar noturno entre 20h 

e 05h e finais de semana integralmente, salvo se provar trabalho lícito 

noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a 

situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;C) Não 

poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;D) Não poderá ausentar da 

Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;E) No prazo 

de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra 

trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de revogação do 

benefício ora concedido;F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar 

drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes; G) Manter 

seu endereço sempre atualizado nos autos, sendo vedada sua alteração, 

sem prévia comunicação;H) Não cometer novo crime ou contravenção 

penal.(...).Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o 

descumprimento das referidas condições acarretará REGRESSÃO de 

regime para o FECHADO.(...) .Defiro o item 2 da cota ministerial de fls. 

126/128.Certifique se houve o comparecimento no mês de agosto/2018, 

acaso não tenha havido, que conste como interrupção.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 5701-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:MT/19.495 B

 HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1 (...) Por fim, 

admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale destacar 

a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do caso 

concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).Em face do 

exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da 

pena do recuperando Sebastião Pereira dos Santos, do semiaberto para o 

fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.Intimem-se o 

recuperando, seu defensor e o Ministério Público.Tendo em vista que o 

reeducando encontra-se preso na comarca de Mirassol D’Oeste/MT, 

remeta-se o presente executivo àquela comarca, onde deverá ser feita 
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audiência de justificação.Cumpra-se expedindo o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 362-65.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herculano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Erykson Thyago Pereira da Silva - 

OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 52238

 Vistos, etc.

Proceda-se a devolução da fiança paga às fls. 15/16 mediante expedição 

de alvará de levantamento, devendo a parte ser intimada para que 

apresente os dados necessários para transferência.

Não sendo encontrada a parte para intimação pessoal, intime-se por edital.

Acaso a parte, intimada, não forneça em 10 (dez) dias os dados 

necessários para a transferência, decreto o perdimento da fiança paga 

em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56907 Nr: 1177-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelicio Lacerda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56907

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se o réu da sentença por edital 

atentando-se à regra prevista no art. 392, 2§º, do Código de Processo 

Penal.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se as disposições 

finais da sentença de fls. 93/102.

Porto Esperidião/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53454 Nr: 42-78.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Borges de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 53454

 Vistos, etc.

Defensor nomeado às fls. 68/70.

Extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência morte do agente (fl. 

174).

Pedido de arbitramento de honorários às fl. 185.

É o relatório, fundamento e decido.

Por fim, tendo em vista a nomeação de fls. 68/70, e a prestação de 

serviços advocatícios do douto causídico Dr. Fransérgio de Souza 

Barbeiro OAB/MT 10.362/B, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 

de 10 (dez) UHR’s. Expeça-se a competente certidão.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fl. 174.

De tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50067 Nr: 1254-42.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eudite Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Leônidas Cesar Tavares - OAB:234.025/SP, Luciana 

Villas Bôas Martins Bandeca - OAB:213.927/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 704-42.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Rasnieysky

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Rodrigues - OAB:49438, 

Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, Valeria Aparecida 

Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 454-67.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 672-95.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Aires Cezário, Maria Eva Ares Cezário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 146-31.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onivaldo Alves Taveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, Valeria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESÁR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 1254-32.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52939 Nr: 1018-22.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Marçal Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Castrechini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 410-48.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Carvalho 

Faria - OAB:18744, ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - 

OAB:18744/O, Francis Raiane Kischner - OAB:20.615-B, Otavio 

Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 62875

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Mauro Gomes e Juliane Ferreira de Almeida, dando-os como incursos nas 

sanções penais dos delitos previstos nos arts. 161, §1º, inciso II, c/c 

arts.14 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, todos em 

concurso material de crimes.

O advogado dos réus compareceu aos autos renunciando dos mandatos 

outorgados por aqueles (fls. 382/383).

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem, considerando que o advogado Antonio Carlos Carvalho Faria 

OAB/MT 18744 renunciou aos mandatos conferidos pelos réus Juliane e 

Mauro, juntando inclusive a ciência dos mesmos de tal renúncia conforme 

fls. 382/383, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, determino a 

intimação dos réus dando conta da renúncia de seu advogado, bem como, 

para que constituam novo advogado ou constem se não possuem 

condições financeiras para tanto.

Neste último caso, ou não sendo constituído novo advogado no prazo de 

10 (dez) dias, à míngua de nova conclusão desnecessária, tendo em vista 

que os réus foram defendidos pelo mesmo advogado até este momento, 

não havendo colidência de defesa, nomeio para patrocinar a defesa dos 

mesmos a douta causídica Dra. Adrielle dos Santos Bachega, OAB/MT nº 

15192.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 205-53.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 A considerar a primariedade do acusado (fls. 113-114), tem-se que o 

mesmo, acaso condenado, não alcançará regime fechado para 

cumprimento de pena, pelo que tenho como desproporcional sua custódia 

na presente situação, dada a ausência de gravidade exacerbada do crime 

em que denunciado.

Nesse diapasão, revogo sua prisão preventiva, substituindo-a pelas 

seguintes medidas cautelares:

a) manutenção de endereço atualizado nos autos;

b) comparecimento mensal em Juízo.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62681 Nr: 283-13.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31115 Nr: 614-39.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silvestre Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9.457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA MANIFESTAR ACERCA DO CALCULOS APRESENTADOS PELO 

CONTABILISTA DE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 1185-68.2015.811.0098
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C Intime-se o Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a indicação de bens da parte devedora 

passíveis de constrição judicial, sob pena de arquivamento/ extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do art. 485, inciso III, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62817 Nr: 372-36.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54662 Nr: 374-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILIANEDA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIENE SANTANA DE SOUSA - 

OAB:49858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62936 Nr: 4015-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61059 Nr: 3046-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ SANTOS SILVA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56661 Nr: 1087-35.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO LUIZ KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA, NIDERA 

SEEDS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOARES DE CAMPOS - 

OAB:403289/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que manifeste nos autos acerca dos 

endereços dos requeridos, haja vista a devolução dos ARs (Ref.31/32 ), 

com cumprimento negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62344 Nr: 3615-42.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 277-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

complementar da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de 

Execução. (Obs.: Mandado de Execução são 3(três) atos a serem 

cumpridos, no entanto foi recolhida a Guia de apenas 1(um) ato). Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62344 Nr: 3615-42.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62789 Nr: 3866-60.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 590-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY CANDIDO E CIA LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)
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Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61059 Nr: 3046-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ SANTOS SILVA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57915 Nr: 1679-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ILKIU DECIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Pereira 

Sanches - OAB:22.233/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 2911-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 3835-40.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP, ÍRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 19 de novembro de 2018, às 

07h00min(MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 692-09.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael César do Nascimento - 

OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente para 

intimar as partes, autora via DJE e requerida via Remessa dos autos para 

que se manifestem acerca do laudo pericial acostado (ref. 47), no prazo 

de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62794 Nr: 3869-15.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62739 Nr: 3851-91.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)
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Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62444 Nr: 3680-37.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62827 Nr: 3887-36.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE GRUETZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62466 Nr: 3704-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 Vistos.

Designe-se audiência de conciliação de acordo com a decisão dos 

embargos apensados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59451 Nr: 2447-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que informe a conta bancária da requerente, afim 

de que seja expedido o Mandado de Citação/Intimação, com URGÊNCIA 

haja vista data da audiência designada para o dia 19/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59451 Nr: 2447-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 19 de novembro de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização das 

audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar 

à intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve 

a citação da parte Requerida.

Processo código 62725 às 07h00m (MT)

Processo código 45866 às 07h15m (MT)

Processo código 59451 às 07h30m (MT)

Processo código 61400 às 07h45m (MT)

Processo código 61402 às 08h00m (MT)

Processo código 61700 às 08h150m (MT)

Processo código 61794 às 08h30m (MT)

Processo código 61723 às 08h45m (MT)

Processo código 62443 às 09h00m (MT)

Processo código 50845 às 09h15m (MT)

Processo código 59211 às 09h30m (MT)

Processo código 49787 às 09h45m (MT)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31250 Nr: 37-47.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MRAS, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daienny Pires da Silva Lima - 

OAB:14466-0, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:6521

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA SILVA 

GOMES, para devolução dos autos nº 37-47.2013.811.0080, Protocolo 

31250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45318 Nr: 163-61.2017.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Antônia da Silva, Sindicato Dos 

Trabalhadores do Ensino Médio Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a inicial para CONCEDER A 

SEGURANÇA aos impetrantes, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a fim de AFASTAR o ato administrativo 

combatido, tornando DEFINITIVA a liminar conferida em REF 14. Incabível, 

na espécie, a condenação em honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25; 

Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior 

Tribunal de Justiça).Não há custas (Constituição do Estado de Mato 

Grosso, art. 10, XXII).Oportunamente, ao arquivo.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38913 Nr: 1307-41.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. B. DE OLIVEIRA ME , PAULO BATISTA 

FRANCA DE OLIVEIRA , MARIA ELEUZA BELTRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para que providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1690-82.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PONTES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:OAB/BA 16.780, Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na presente ação de declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Outrossim, pela 

aplicação do princípio da sucumbência, CONDENO a autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.Por fim, 

considerando-se o não comparecimento injustificado da parte autora à 

audiência de conciliação ARBITRO MULTA de dois por cento da vantagem 

econômica pretendida, a ser revertida em favor do Estado de Mato 

Grosso, com fundamento no artigo 334, parágrafo 8º, do Código de 
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Processo Civil.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 1519-62.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, FRANCIELI COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. COSTA SOARES ME , SOLANGE DANSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que o patrono da parte autora se manifeste sobre a certidão do 

oficial de justiça (Ref: 33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 576-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. TEIXEIRA & CIA LTDA ME, VILMAR 

BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CNGC, 

impulsiono os autos para que, no prazo de 10 (dez) dias, a Exequente se 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça (Ref: 31), principalmente, 

na parte em que ele certifica não haver achado nenhum bem de 

propriedade do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50572 Nr: 2819-88.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GRACIANO DO CARMO, Ernani 

Rodrigues da Silva, MARGARIDA APARECIDA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que o patrono da parte autora se manifeste sobre a certidão do 

oficial de justiça (ref: 22), bem como sobre as correspondências (Ref: 23 

e 24).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39363 Nr: 1505-78.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. COSTA SOARES ME , FRANCIELI COSTA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que o patrono da parte autora se manifeste sobre a certidão do 

oficial de justiça (Ref: 33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42558 Nr: 1135-65.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP, 

ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA, Linda Márcia Pereira de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que o patrono da parte autora se manifeste sobre a certidão do 

oficial de justiça (Ref: 30), bem como a devolução da carta precatória 

(Ref: 33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57865 Nr: 2176-96.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 23/07/2018 ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 1567-21.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Vieira Pádua - 

OAB:GO/25.147, ODINIR BRAZ GONÇALVES JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora a se manifestar sobre a 

devolução da carta precatória (Ref: 42).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 3305-39.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC, GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

DA GUARDA PROVISÓRIA

Determino realização e Estudos da Equipe Interdisciplinar do Juízo, COM 

REALIZAÇÃO IMEDIATA, fazendo constar tudo o que for necessário para 

a apreciação do pedido liminar.

Após a juntada do estudo, abra-se vista ao Parquet para manifestação.

Por fim, conclusos para apreciação do pedido liminar.

Sem prejuízo, CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para 

comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo 

setor de Conciliação da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 653-20.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida, Dr. 

Alex Ferreira de Abreu, subscritor da Contestação de Ref: 51, para que o 

prazo de quinze dias regularize sua representação processual, juntando 

nos autos a procuração outorgada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55019 Nr: 1101-22.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGPDC, EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), e 

também ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, para inscrição no 

Livro E, instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a 

eventual escolha de alteração do nome dos consortes.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 2319-22.2017.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente da parte autora para informar se ainda possui 

interesse no feito, bem como para apresentar endereço atualizado da 

parte requerida a fim de possibilitar sua citação pessoal, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57799 Nr: 2149-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Dias Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/01/2018 ref. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54255 Nr: 789-46.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Evangelista Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas acerca da designação da audiência 

supramencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 2397-16.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PINTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 3207-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Fiáia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II – situado à 

Rua Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 
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especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perita para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 8) Sem 

prejuízo, PROVIDENCI-SE a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na 

residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente 

social credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de 

apuração da situação socioeconômica na qual a parte autora está 

inser ida.  F ixo o  prazo de 10 d ias ,  sob pena de 

responsabilidade.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 3672-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lia Farias da Silva, IONES FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II – situado à 

Rua Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perita para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 

Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos apresentados pelas 

partes, além dos documentos pessoais do periciando. 8) Sem prejuízo, 

PROVIDENCI-SE a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na residência 

da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente social 

credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de apuração da 

situação socioeconômica na qual a parte autora está inserida. Fixo o 

prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade.Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Em observação ao contido no art. 589 do Código de Processo Penal 

(CPP), mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, por 

não vislumbrar razões para a pretendida alteração.

Apresentadas as contrarrazões, proceda-se o cartório ao traslado das 

peças apontadas pelas partes.

 Em caso de omissão, intime-se para que as aponte no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para conhecimento, processamento e julgamento do recurso 

interposto.

Cumpra-se com urgência, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36251 Nr: 69-84.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Lédio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36737 Nr: 314-95.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinalva da Silva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37268 Nr: 548-77.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41017 Nr: 520-75.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elza Valadares de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41183 Nr: 587-40.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Martins de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Deverá o Cartório Distribuidor converter o presente feito para 

"Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública".

 Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 1050-11.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BALBINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 264-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ICASSATTI CORAZZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12.560/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o recolhimento do valor da diligência, cumpra-se a 

decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 1433-57.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANE DIAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 49: Defiro. Expeça-se o necessário. Havendo diligência negativa, 

intime-se a parte autora para o devido impulsionamento, no prazo de 10 

(dez) dias, eventualmente requerendo conversão do feito em execução de 

título extrajudicial. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45830 Nr: 468-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAFIM RESPLANDE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 49: Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido. Transcorrido 

o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para o devido 

impulsionamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 1951-76.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdQR, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Lavre-se termo de guarda, conforme acordado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 1105-30.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 
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OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, selecionando 

bairro: “ Bom Jesus do Araguaia-Centro”, para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o mandado de Penhora e avaliação do objeto indicado a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 1112-56.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e pelo mais constante dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e o faço para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de 

amparo assistencial ao portador de deficiência (BPC-LOAS), em valor 

nunca inferior ao salário mínimo nacional, retroativamente à distribuição da 

ação.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 

sustento da autora), razão pela qual CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando-se seja oficiado ao INSS para cumprimento 

imediato.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (STJ – REsp. 

1.726.516/PB, jul. 27/03/2018), a partir de cada vencimento.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 777-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, 

Luiz Paulo Borges Pereira, João Paulo Borges Pereira, Darli dos Santos 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, DIEGO ÀTILA 

LOPES SANTOS - OAB:21614/O, VÂNIA CAVALHEIRO MORAES RANZI 

- OAB:8477-A OAB/MT

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos acusados Ailton e 

Marcos.

 Considerando-se que o Apelado já apresentou contrarrazões aos 

recursos dos acusados Marcos, Ailton, Darli, João Paulo e Luiz Paulo, com 

as certificações devidas, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que os 

indigitados recursos sejam apreciados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 1098-38.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcella Oliveira Assis, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 25/06/2018 , ref. 32. Caso 

concorde, deverá providencia o deposito da diligência Complementar do 

Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 472,60, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, tendo em 

vista ser competência da parte providenciar a emissão e o pagamento da 

respectiva guia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54188 Nr: 754-86.2018.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35601 Nr: 2241-33.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA RITA DAMIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 
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impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34969 Nr: 1672-32.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33269 Nr: 86-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Bandeira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32507 Nr: 962-46.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VICENTINA GABRIEL DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31771 Nr: 213-29.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 1610-31.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANUCIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20262 Nr: 1583-48.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20173 Nr: 1493-40.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Lédio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20105 Nr: 1427-60.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO VARGAS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 233-25.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUZIA DE PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17450 Nr: 410-23.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16428 Nr: 1119-92.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15107 Nr: 1447-56.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROCI BEZERRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15030 Nr: 1364-40.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58524 Nr: 2487-87.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Miranda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 9: Defiro.

 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias "in albis", tornem conclusos para 

deliberação.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56597 Nr: 1744-77.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. CRISPIM BARBOSA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52070 Nr: 3510-05.2017.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ANTONIO PENASSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Silva Carmozini, Epaminondas de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:GO 14.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar endereço de parte. De igual forma, o sistema 

Bacenjud e Infojud também não se justificam para tal finalidade.

Ainda, ressalto que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o 

encargo de diligenciar na busca de endereço da parte requerida, 

mormente quando não comprova nos autos a sua concreta 

impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada.

 Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no 

cumprimento das obrigações que lhes incumbam ou, indevidamente, impute 

aos poucos servidores atribuições excessivas e desnecessárias, 

especialmente numa comarca em que é notável a deficiência de número de 

servidores.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereço porque compete 

à própria parte e não ao Poder Judiciário, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57481 Nr: 2018-41.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMANDO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono do Requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação e 

documentos (Ref: 11).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43252 Nr: 1435-27.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as

partes a se manifestarem acerca do laudo socioeconômico no prazo de 

15(quinze) dias (Ref: 61).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1958-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as

partes a se manifestarem acerca do laudo socioeconômico no prazo de 

15(quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Impulsiono os autos ao Representante do Ministério Público para que 

apresentem suas alegações finais, conforme determinado no termo de 

audiência (Ref: 184).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Impulsiono os autos ao Representante do Ministério Público para que 

informe o endereço atualizado da Vítima José Marcelo, conforme 

determinado no termo de audiência (Ref: 95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono os autos ao Representante do Ministério Público para que 

apresente suas alegaçoes finais, conforme determinado no termo de 

sentença (Ref: 167)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 217-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES FERREIRA, Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Pereira 

Gonzales - OAB:34.937 PR, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/MT, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, 

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 Impulsiono os autos ao Representante do Ministério Público para que 

informe o endereço atualizado da Vítima José Marcelo, conforme 

determinado no termo de audiência (Ref: 264)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT0016023

 Impulsiono os autos ao Representante do Ministério Público para que 
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informe o endereço atualizado das vítimas, conforme determinano no 

termo de audiência (Ref: 82)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53759 Nr: 2239-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Coelho de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 2239-08.2018.811.0052 – Código 53759. Por todo exposto, e 

por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas diversas da prisão, 

DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, 

e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado NILTON COELHO DE 

ASSIS, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 

319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO MENSAL em 

juízo para informar e justificar suas atividades; 2. PROIBIÇÃO de 

frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres; 3. 

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público; 4. OBRIGAÇÃO de 

manter endereços e telefones atualizados perante a Secretaria de Vara 

desta Comarca. 5. AFASTAMENTO da vítima Maria Aparecida de Jesus, 

fixado o limite mínimo em 200 (duzentos) metros bem como PROIBIÇÃO de 

contato, por qualquer meio de comunicação. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de NILTON COELHO DE ASSIS, 

libertando-o, se por outro motivo não estiver preso, bem como 

ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A 

PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA. INTIME-SE pessoalmente 

a vítima Maria Aparecida de Jesus, a cientificando sobre a soltura do 

acusado, bem como da condição fixada no item 5 desta decisão. CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à defesa. No mais, CUMPRA-SE integralmente os 

termos exarados à ref. 78, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47402 Nr: 2675-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 114-72.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleusa Gonçalves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Carapina, JOÃO ALVES TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 12:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 3200-46.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 2504-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que cumprindo determinação judicial, designo audiência 

de conciliação para o dia 14/11/2018 às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 922-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Antonio Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 2534-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

24/11/2018 às 12:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 3307-90.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Vinicio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:OAB/MT 19.474

 Processo nº 3307-90.2018.811.0052 – Código 55514.Por todo exposto, e 

por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas diversas da prisão, 

DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, 

e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado MARCO VINICIO SILVA, 

mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do 

Código de Processo Penal: 1.COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para 

informar e justificar suas atividades;2.PROIBIÇÃO de frequentar bares 

(ressalvado seu próprio estabelecimento), boates, prostíbulos e 
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estabelecimentos congêneres;3.PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da 

Comarca, sem a devida autorização deste juízo e concordância do 

Ministério Público;4.OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones 

atualizados perante a Secretaria de Vara desta Comarca.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARCO VINICIO SILVA, 

libertando-o, se por outro motivo não estiver preso, bem como 

ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A 

PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38412 Nr: 76-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilperes Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se nos autos 

acerca da certidão da Distribuidora desta Comarca, a seguir transcrita: 

"Certifico para os devidos fins que em atendimento à sentença 

homologatória (ref. 35), apresento o valor da diferença a ser recolhida 

referente às custas e taxa judiciária, sendo que não foi apresentado no 

decorrer do processo as guias de complementação das custas 

processuais após a retificação do valor da causa. A diferença do valor da 

causa corresponde a R$ 327.521,58, e deverá ser recolhido 1% desse 

valor de custas e taxa, sendo 3.275,22-custas e 3.275,22-taxa judiciária, 

totalizando R$ 6.550,44 a recolher de custas processuais. É o que me 

cumpre certificar."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 2771-79.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38308 Nr: 134-35.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevan da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 134-35.2013811.0084 – Código 38308

Vistos etc.,

Considerando a ausência do reeducando na audiência admonitória outrora 

aprazada, dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9174 Nr: 107-27.2008.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Batista Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10483

 Código 9174 – 2008/58Vistos etc.,(...)Por todo exposto: REVOGO 

parcialmente a decisão (item 14 - vol. 1; 22-fl. 3) de nomeação do perito 

para realização da perícia na propriedade indicada na inicial, diante da 

inércia da parte requerida. Tendo em vista que foi requerida a produção de 

prova testemunhal (vol.1; 21-fl. 10), DEFIRO o pedido, nos termos do art. 

357,§4°, do CPC. Por todo exposto, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17h30min, sendo 

que eventual rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30501 Nr: 344-22.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Rosa de Souza, Detil Nolasco Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detil Nolasco Gomes da Silva, Edina Rosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT

 Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C DANO MORAL ajuizada por 

Edina Rosa de Souza em desfavor de Detil Nolasco Gomes da Silva, 

condenando-a, no pagamento das custas processuais e honorário 

advocatícios de 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC, consignando que referidas verbas deverão permanecer suspensas, 

pois a autora é beneficiária da gratuidade da justiça. De outro norte, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção apresentada por 

Detil Nolasco Gomes da Silva em desfavor de Edina Rosa de Souza, 

condenando a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 7.364,00 a título de 

dano material, devendo este valor ser corrigido pelo INPC e com juros de 

mora 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (Súm. 54 STJ), bem como a correção monetária a partir da 

prolação da sentença. (Súmula n° 362).Tendo em vista que o advogado 

nomeado (fls. 133) apenas participou da audiência, RETIFICO os 

honorários outrora fixados e ARBITRO no montante de R$ 1.344,76 (mil 

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seus centavos), 

equivalente a 1,5 URH, conforme tabela Fev-2018 da Ordem dos 

Advogados do Brasil.EXPEÇA-SE a respectiva certidão a favor do 

advogado.Transitado em julgado e feito as anotações de estilo, 

certifique-se, AO ARQUIVO.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46151 Nr: 1975-25.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deneir Alves de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 1) DECRETO a “revelia” do acusado DENEIR ALVES DE AMORIM, com 

fundamento no artigo 367 do CPP, uma vez que já foi citado (ref.: 11) e 

atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme consta 

na certidão de ref.: 42.

2) Em face do tratamento de saúde do defensor dativo, Carlos Roberto 

dos Santos, situação que é pública e notória, o destituo e NOMEIO PARA A 

DEFESA do acusado durante o processo a advogada ISIS ALVES 

PACHECO (OAB 24.821-O). Consigno que o arbitramento dos honorários 

será feito em sentença de acordo com o zelo e trabalho realizado.
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3) Remeta-se os autos ao DISTRIBUIDOR para retificar o nome do réu, bem 

como para alterar o advogado de defesa.

4) Declaro encerrada a instrução processual, saem os presentes 

intimados para apresentação de memorias finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 5) Após, volte-me CONCLUSOS para SENTENÇA.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2802-02.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFM, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55103 Nr: 3074-93.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 2826-30.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 2979-63.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 2869-64.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 458-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTL, FCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606, Jair de Oliveira Lima - OAB:MT - 4823 - B, 

Yago Gattass Crepaldi - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para retirar as Certidões de 

Nascimento das crianças Ana Júlia Reuter Lima e Marcio Reuter Lima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55942 Nr: 3498-38.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 3498-38.2018.811.0052 – Código 55942

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para ciência e/ou pugnar o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55581 Nr: 3339-95.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFT, AFT, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55548 Nr: 3322-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR, KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55665 Nr: 3365-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdJdS, NAdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 533-58.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 533-58.2016.811.0052 – Código nº 39383

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51783 Nr: 1046-55.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36121 Nr: 446-39.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Pureza Guedes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47971 Nr: 2923-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Suares Doria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos n. 2923-64.2017.811.0052 (Código: 47971)

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOSÉ SUARES DORIA, condenado, 

nesta Comarca, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime 

descrito no art. 217-A, “caput”, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

Ciente da Guia de Execução Penal.

Tendo em vista que o reeducando, durante a instrução processual, foi 

assistido pela Defensoria Pública, e que esta encontra-se com os 

trabalhos suspensos na Comarca, INTIME-SE JOSÉ SUARES DORIA para 

informar se possui condições financeiras de constituir advogado, devendo 

a informação ser certificada pelo senhor Oficial de Justiça.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21.373, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente.

1- Certifique se a Guia de Execução Penal está de acordo com o artigo 

106 da Lei de Execução Penal.

2- Proceda-se o cálculo da pena, ausente eventual documento, desde já 

determino sua juntada.

3- Após, remeta os autos à Representante do Ministério Público, para 

ciência da guia, bem como para manifestação sobre o cálculo.

4- Intime-se a defesa.

5- Após, à conclusão.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 2909-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado da 

parte autora , nos termos do artigo 729 do CPCl.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 1420-47.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

251 para aclarar a sentença de fls. 250, de forma que ao final, conste 

“Ademais, DETERMINO a restituição do valor de R$ 1.230,00 – mil duzentos 

e trinta reais em favor do réu, que deverá se feita em nome do advogado 

constituído nos autos, Dr. Marcelo Barroso Viaro. Expeça-se o 

necessário”.Após o trânsito em julgado, CUMPRA-SE a parte final da 

sentença embargada.Finalmente, DETERMINO que os armamentos e 

munições apreendidos neste processo sejam encaminhados ao Exército, 

nos termos art. 5º da Resolução 134/11-CNJ, devendo o gestor judicial 
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certificar. CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.De tudo cumprido e 

certificado, ARQUIVE-SE o feito, conforme já determinado.Às 

providências.Rio Branco/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11384 Nr: 686-38.2009.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundo Social de 

Assistência Social - FEAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.Ocorre que o prazo para a 

propositura da ação principal fixado no art. 308 do CPC, é de 30 (trinta) 

dias, a conta a efetivação da medida cautelar, iniciando-se 

independentemente da intimação do autor. A toda evidência, a parte 

Requerente não ajuizou a ação principal que anunciara na inicial o que 

inviabiliza o prosseguimento da cautelar, pela ausência de pressuposto 

legal de desenvolvimento válido e regular do processo. Por todo exposto, 

revogo a medida liminar (fls. 61/66) e julgo extinto o presente processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.ISENTO o 

autor do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto aos 

valores eventualmente despendidos pelo demandado, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31742 Nr: 205-36.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 205-36.2013.811.0052 – Código: 31742 Vistos etc., Trata-se 

de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, com base no Inquérito Policial n° 037/2012/DMPJCRB/MT, em 

face de GILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, imputando a 

prática dos crimes capitulados no artigo 233, do Código Penal. Segundo a 

exordial acusatória, “que no dia 03 de dezembro de 2012, por volta das 

12h00min, no quintal de uma residência particular, localizada no município 

de Rio Branco /MT, o denunciado Gilson Ferreira da Silva praticou ato 

obsceno em lugar exposto ao público”. A denúncia foi recebida em19 de 

março de 2013 (fl. 25). No presente caso, anoto que o delito tipificado no 

artigo 233 do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena 

máxima em abstrato de 01 (um) ano, sendo forçoso concluir que, pela 

diretriz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o ilícito prescreve em 04 

(quatro) anos. Feitas as considerações preliminares, verifica-se da 

análise do caso concreto que a denúncia foi recebida em 19 de março de 

2013, estando, portanto o crime PRESCRITO DESDE O DIA 18/03/2017. 

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que transcorreu lapso 

temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, 

sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal. Diante de tais constatações, entendo desnecessária a análise do 

mérito uma vez que reconhecida a prescrição e julgo por sentença 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GILSON FERREIRA DA SILVA, com 

fundamento nos artigos 107, IV e 109, V ambos do Código Penal, e art. 61 

do Código de Processo Penal. Ademais, ARBITRO conforme tabela da 

OAB-MT a titulo de honorários advocatícios, o importe de 4 URH – R$ 

3.586,03 ao defensor dativo nomeado, Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT 5106-A, com expedição imediata de certidão. Isento de custas. 

Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30501 Nr: 344-22.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Rosa de Souza, Detil Nolasco Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detil Nolasco Gomes da Silva, Edina Rosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT

 De outro norte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção 

apresentada por Detil Nolasco Gomes da Silva em desfavor de Edina Rosa 

de Souza, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 7.364,00 

a título de dano material, devendo este valor ser corrigido pelo INPC e com 

juros de mora 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (Súm. 54 STJ), bem como a correção monetária a 

partir da prolação da sentença. (Súmula n° 362).

Tendo em vista que o advogado nomeado (fls. 133) apenas participou da 

audiência, RETIFICO os honorários outrora fixados e ARBITRO no 

montante de R$ 1.344,76 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 

e seus centavos), equivalente a 1,5 URH, conforme tabela Fev-2018 da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

EXPEÇA-SE a respectiva certidão a favor do advogado.

Transitado em julgado e feito as anotações de estilo, certifique-se, AO 

ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33417 Nr: 396-47.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andrei Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Rosana Alexandre Costa de Jesus - OAB:SE0008525

 Processo nº. 396-47.2014.811.0052 – Código nº 33417

Vistos etc.,

Apresentada a Resposta à Acusação (fls. 110/v), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 04 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 15H40MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 1349-69.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLAF, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 
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seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32885 Nr: 1334-76.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº. 1334-76.2013.811.0052 – Código: 32885 Vistos etc., 

Trata-se de ação penal ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, com base no Inquérito Policial, em face de DANIEL 

RODRIGUES PORTO, qualificado nos autos, imputando a prática dos 

crimes capitulados no artigo 147, Caput c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal. De proêmio, ressalto que incidiu no caso sub 

judice a prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem 

pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor 

do que dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal. No presente caso, 

anoto que o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, prevê em seu 

preceito secundário pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses, sendo 

forçoso concluir que, pela diretriz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, 

o ilícito prescreve em 03 (três) anos. Feitas as considerações 

preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a denúncia foi 

recebida em 17 de março de 2014, estando, portanto o crime PRESCRITO 

DESDE O DIA 16/03/2017. Compulsando os autos com vagar, verifica-se 

que transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso 

VI, do Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DANIEL RODRIGUES 

PORTO, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, VI ambos do Código 

Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. Isento de custas. Preclusas 

as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. P. R. I. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12242 Nr: 78-06.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Caio Cezar Buin Zumioti (Defensor Público) - 

OAB:MT- 0000

 Processo nº. 78-06.2010.811.0052 – Código: 12242 Vistos etc., Trata-se 

de ação penal ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, com base no Inquérito Policial, em face de DEIVID DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, imputando a prática dos crimes 

capitulados no artigo. 14, caput, e art. 16, § único, inciso IV, ambos da Lei 

nº 10.826/2003. No presente caso, anoto que os delitos tipificados nos 

artigos. 14, caput, e art. 16, § único, inciso IV, ambos da lei nº 

10.826/2003, preveem em seus preceitos secundários pena máxima 

cominada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos, sendo forçoso concluir 

que, pela diretriz do artigo 109, incisos III e IV do Código Penal, os ilícitos 

prescrevem em 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, na mesma ordem. Além 

disso, temos que observar que o artigo 115 do Código Penal dita que: 

Feitas as considerações preliminares, verifica-se da análise do caso 

concreto que o acusado Deivid do Nascimento praticou os fatos narrados 

na exordial acusatória no dia 20 de fevereiro de 2010, estando, portanto, 

entre a data do recebimento da denúncia e da data de hoje já se passaram 

mais de 08 (oito) anos. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que 

transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso III e 

IV, do Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DEIVID DO 

NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, III e IV ambos do 

Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. Ademais, RETIFICO o 

valor arbitrado conforme tabela da OAB-MT a titulo de honorários 

advocatícios às fls. 190 e 191, para o importe de 3,5 URH – R$ 3.137,78 

ao defensor dativo nomeado, Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 

5106-A, com expedição imediata de certidão. Isento de custas. Preclusas 

as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. P. R. I. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 1011-08.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 1011-08.2012.811.0052 – Código: 31150 Vistos etc., 

Trata-se de ação penal ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência 

020/2012/DMPJCRB/MT, em face de ADRIANO CARLOS MACHADO, 

qualificado nos autos, imputando a prática dos crimes capitulados no 

artigo 329, caput, c.c. artigo 147, caput, por duas vezes, c.c. artigo 129, 

caput, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, CP). 

No presente caso, anoto que os delitos tipificados nos artigos. 329, caput, 

art. 147 e art. 129, caput do Código Penal, prevê em seu preceito 

secundário pena máxima cominada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 

01 (um) ano , sendo forçoso concluir que, pela diretriz do artigo 109, 

inciso VI, do Código Penal, o ilícito prescreve em 04 (quatro) anos, 03 

(três) anos e 04 (quatro) anos, na mesma ordem. Feitas as considerações 

preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que o acusado 

Adriano Carlos Machado praticou os fatos narrados na exordial acusatória 

no dia 18 de junho de 2013, estando, portanto, entre a data do 

recebimento da denúncia e a data de hoje já se passaram mais de 04 

(quatro) anos. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que 

transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do 

Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ADRIANO CARLOS 

MACHADO, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, VI ambos do 

Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. Ademais, RETIFICO o 

valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios às fls. 76 e 77, para o 

importe de 10 URH – R$ 8.800,50 ao defensor dativo nomeado, Dr. 

ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 5106-A, com expedição imediata de 

certidão. Isento de custas. Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, 

mediante as cautelas de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53346 Nr: 1968-96.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 52313 Nr: 1324-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS AMARANTE FERREIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000071-16.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$15,109.25 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: ELIAS AMARANTE FERREIRA, Endereço: RUA EROTILDES 

ALVES, 01, QD 50, BOA ESPERANCA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: VIVO S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): POLO ATIVO: ELIAS 

AMARANTE FERREIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar as taxas judiciais e custas processuais 

(valor abaixo descrito), (cálculo anexo), com os acréscimos legais, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, conforme sentença anexa, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 568,87 (quinhentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, Certidão para cobrança pelo FUNJAURIS. RIO 

BRANCO, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000127-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000127-83.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: PAULO 

NUNES DE OLIVEIRA, Endereço: SITIO ESTÂNCIA ALTO ALEGRE, S/N, 

COMUNIDADE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 

78270-000 POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): POLO ATIVO: 

PAULO NUNES DE OLIVEIRA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as taxas judiciais e custas 

processuais, (valor abaixo descrito) (cálculo anexo)com os acréscimos 

legais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, conforme sentença anexa, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 569,28 (quinhentos e 

sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, Certidão para cobrança pelo FUNJAURIS. RIO BRANCO, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-79.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KRONOS TELEFONIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000319-79.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $36,800.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

DIENIFFER LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO, Endereço: Avenida 07 de 

Setembro,, n 492, centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: KRONOS TELEFONIA CELULAR LTDA - ME e CLAUDIO 

ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO Senhor(a): DIENIFFER LORRAYNE 

SARDINHA DE ARAUJO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 23 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 63982 Nr: 48-21.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Margarida da Silva, Paulo Aureliano da 

Silva, Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi cancelado o madado expedido e demais atos 

susbquentes em razão de que a diligencias recolhida se refere a 

complementação da diligencia já cumprida pelo ser. Oficial na ref: 33 e 

ainda falta efetuar o pagamento da diligencia de citação determinada na 

decisão da ref: 41. Assim sendo nos ternos da legislação vigente e 

provimento nº 56/2007-CGJ/MT., impulsiono estes autos e intimo a parte 

autora a efetuar ao pagamento da importância de R$ 1241,00 (Hum mil, 

duzentos e quarenta e um reais) , ou oferecer meios legais, para ao 

cumprimento do mandado de Citação por hora certa, no Bairro Fazenda 

Sete Estrelas, Zona Rural, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71490 Nr: 543-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, RONYE MARCIO 

NUNES DE ARAÚJO, Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro centro, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68995 Nr: 2277-51.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Trajano Oliveira & Cia Ltda - ME, Eder 

Trajano Oliveira, Jessica Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para recolher o valor da guia de diligencia do 

oficial de justiça, juntado em ref:39, para o efetivo prosseguimento da 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83737 Nr: 2773-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Martins Lourenço - 
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OAB:5.154A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 2773-12.2018.811.0032

Código n.º 83737

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Retificação de Registro de 

Nascimento proposta por Gilberto Josias Santana, em face de R.G dos 

R.S, representada por sua genitora Marine Maria dos Reis Domelide ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada emendar a petição inicial, a fim promover o recolhimento das 

custas judiciais,quedando-se, contudo, inerte.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

O processo, como exercício do direito de ação, impõe a observância de 

alguns pressupostos, sem os quais torna-se impossível a plena prestaçaõ 

da tutela jurisdicional. Dentre eles, exige-se que a petição inicial preencha 

alguns requisitos previstos em lei, e ainda, que seja realizado o 

recolhimento das custas, resslavada a possibilidade de concessão de 

gratuidade de justiça. Sem o recolhimento da taxa judiciária, quando 

devida, obsta o regular prosseguimento do processo por ausência de um 

pressuposto extrínseco de validade, devendo, portanto, ser extinto sem 

resolução do mérito.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 2404-18.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tervino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:19, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76434 Nr: 3224-71.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dálvio Tschinkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Sete Quedas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislene de Arruda Aguilar - 

OAB:OAB/MS 7.905, Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel - 

OAB:MS/ nº: 10.645, Marcos Jose Machado - OAB:106.820, Osmar 

Vieira da Silva - OAB:PR 19.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Penna - OAB:, 

Gislaine Aparecida Gobeti Mazur - OAB:, Marcos Jose Machado - 

OAB:106.820, Osmar Vieira da Silva - OAB:PR 19.278

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre os mandados juntados 

aos autos, bem como reuerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84494 Nr: 3156-87.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricilho Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaac Geraldo Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Lima Fagundes - OAB:, 

Thiago Adelmo Chimati Peruchi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Cesar de Araujo 

Vieira - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

438,00(quatrocentos e trinta e oito reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Distrito de Arruda na Localidade Fazenda sesmaria São 

Pedro - Rosário Oeste MT a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3162-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Manoel Damata, Osvaldo Donizete da 

Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilza Andreia Oliveira - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

547,50(quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente ao cumprimento do mandado na Fazenda Mata Grande Zona 

Rural, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67945 Nr: 1757-91.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. LOREGIAN & CIA LTDA ME, Emerson 

Leandro Loregian, LUCI ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor para pagamento da guia de diligencia do 

oficial de justiça anexa, informando que o bairro é Nova Jangada, para o 

efetivo prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81861 Nr: 1680-14.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton de Almeida e Silva, Mário José de 

Souza Martins, Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 876,00(Oitocentos e setenta e seis reais ), referente ao cumprimento 

do mandado no lugar denominado Vão da Serra na Fazenda Jatobá neste 

Municípío e Comarca de Rosário Oeste-MT, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 3738-24.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80414 Nr: 733-57.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente para requerer o que entender de 

direito e o efetivo prosseguimento da ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-51.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AJULVANETE MARIA DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO OAB - MT20569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte reclamada para 

manifestar-se com relação à petição da parte autora constante nos ID's 

15760933 e seguintes, bem como para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT), conforme sentença prolatada nos autos.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de cumprimento de sentença.

Isto porque, a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal 

dos autos (CPC, art. 183).

Assim, intime-se a administração pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 1795-69.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA - ME, 

FAGNER CESAR DA SOUZA ROSA , CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA, 

FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente (DJE) para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

nos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas processuais, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87495 Nr: 1413-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Cumpra-se a decisão de Ref: 11.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73915 Nr: 1540-19.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos Silvio Ramos da Costa, 

aludindo omissão contra a sentença prolatada nestes autos.

Manifestação do embargado à Ref: 108.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 
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processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

No mais, ao arquivo, com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 2276-66.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - 

OAB:23830/O

 Vistos etc.

O requerente postulou à Ref: 43 pelo aditamento da inicial, acrescentando 

novo litisconsorte.

Desta feita, mister a oitiva do requerido, conforme determina o art. 329, II 

do CPC.

Intime-se o requerido para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86808 Nr: 1119-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, JMDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo as petições de ref. 08 e 09 como emendas da inicial.

Previamente à análise do pedido de fixação de alimentos provisórios, 

reputo, pois, necessário, ouvir a parte contrária para melhor apreciação 

do caso.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 

10:30 horas.

 INTIME-SE a parte Autora por meio de seu causídico.

CITEM-SE os Requeridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 1443-53.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDERSON RONDON DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delci Baleeiro Souza - 

OAB:10246, Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10269

 Vistos etc.

1. Ciente quanto ao julgamento do recurso de agravo em execução.

2. Executivo de pena em ordem.

3. Atualize-se o cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1392-03.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, LUCIANE 

ROSA DE SOUZA, JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-09.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

GRACIETE CONCEICAO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-12.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DE MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-94.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

ELIVELTON ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 
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Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-46.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLEONICE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-28.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-13.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVAN DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FIDC NPL1 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NATHANAEL CESAR DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001349-49.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NATHANAEL 

CESAR DE SOUSA LIMA Endereço: RUA CORONEL PALMIRO PAES DE 

BARROS, S/N, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 Senhor(a): NATHANAEL CESAR DE SOUSA LIMA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-51.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIANE GUERREIRO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

EDSON PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTINARI IMOVEIS LTDA. - ME (REQUERIDO)

RODRIGO LOPES LIMA (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

ROSALINA MENDES PERES SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001352-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001352-04.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,256.84 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: SOLANGE MORAES DA SILVA Endereço: RUA 

4, 3, ALTOS DO LEVERGER, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): SOLANGE MORAES DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/12/2018 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001351-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001351-19.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,167.03 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO BRASILIO DA SILVA Endereço: RUA 

PRINCIPAL, S N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ANTONIO BRASILIO DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/12/2018 Hora: 12:05 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001353-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001353-86.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,289.21 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: MARGARIDA RODRIGUES Endereço: RUA DA 

FRONTEIRA, S N, INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARGARIDA RODRIGUES A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/12/2018 Hora: 12:25 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001354-71.2018.8.11.0053 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES Endereço: RUA. 

EXPEDICIONARIO AMARILDO GONÇALVES, 0, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ARENILCE DOMINGAS DE 

MAGALHAES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001355-56.2018.8.11.0053 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ARENILCE DOMINGAS DE MAGALHAES Endereço: RUA. 

EXPEDICIONARIO AMARILDO GONÇALVES, 0, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ARENILCE DOMINGAS DE 

MAGALHAES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 12:25 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001356-41.2018.8.11.0053 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EDNALVA NUNES FERREIRA Endereço: SEM 

DENOMINAÇÃO, S/N, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01311-200 Senhor(a): EDNALVA NUNES FERREIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 12:35 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KAROLAINE MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-02.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MIRIAM RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-69.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SIGARINO DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-82.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JERCY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-33.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

MARIA ELIZABETE DOS SANTOS AMARO (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do retorno dos autos à 1° Instância. 

Santo Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-40.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLY INACIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY JOAO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-50.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-35.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KELEN DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-72.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BUENO (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-94.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYLAINE CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

MARIO LUCIO DE MORAES BORGES 56801645153 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIAPAL DE BARÃO DE MELGAÇO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000038-57.2017.8.11.0053. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARIO LUCIO DE MORAES BORGES 56801645153 Parte Ré: 

EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIAPAL DE BARÃO DE MELGAÇO Vistos 

etc. RECEBO os embargos à execução, sem efeito suspensivo. INTIME-SE 

a embargada na pessoa de seu Advogado (art. 740 do CPC) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os embargos 

ofertados. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-06.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA DE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-63.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 
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outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-81.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-50.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KELEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-03.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-04.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 23 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84415 Nr: 119-86.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRIO PADANOSQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANI CASSIA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILAV - 

OAB:10535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de queixa-crime manejada por José Mário 

Podanosque em face de Geane Cassia Rodrigues de Amorim(...).É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.In casu, entendo que se mostra 

pertinente a rejeição da queixa-crime oferecida, em virtude da ausência de 

justa causa para a ação penal privada.Isto porque, nos crimes contra a 

honra, além do dolo, é imprescindível a existência de elemento subjetivo 

especial do tipo, quais sejam, o animus injuriandi e o animus diffamandi, 

com fito de denegrir ou ofender a honra da vítima.(...).Assim, para a 

existência dos delitos de injúria e difamação, deve ser demonstrado na 

queixa-crime, ainda que em indícios, a existência do elemento volitivo de 

ofender a honra da vítima, o contrário configura ausência de justa causa 

para a ação penal.No caso dos autos, a causa de pedir é lastreada em 

publicação em rede social pela requerida (fls. 05/06) da qual não se afere 

a intenção de ofensa ao requerido – que sequer é citado. Bem na 

verdade, a requerida apenas narra o acontecido e tece criticas ao 

tratamento recebido pelo seu filho. Bem na verdade, infere-se que a crítica 

da requerida é voltada ao Município de Santo Antônio de Leverger/MT.(...) 

V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de 

ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a 

conseqüente falta de justa causa para a ação penal. (...).Assim, verifico 

no caso concreto a ausência de justa causa para o deslinde de eventual 

ação penal privada.DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo o que mais consta dos 

autos, REJEITO a queixa-crime formulada por José Mário Podanosque em 

face de Geane Cassia Rodrigues de Amorim, ambos qualificados nos 

autos, pois que ausente justa causa para o exercício da ação penal 

privada, o que faço nos termos do art. 395, inc. III do Código de Processo 

Penal. Transitando em julgado, AO ARQUIVO.Intime-se o querelante por 

meio do seu patrono (DJE).Ciência ao MPE.Às Providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 15173 Nr: 891-77.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF&CL, RDCDM, AMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM MELO - 

OAB:MT-6.613-B, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:SUB PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVA FREITAS & CIA LTDA., CNPJ: 

02927602000114, atualmente em local incerto e não sabido ROSELENE DA 

CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ANA MÁXIMO DA SILVA FREITAS, Cpf: 56772343115, Rg: 

1.078.431-4, Filiação: Benedito Máximo da Silva e de Maria Ramos Teodora 

da Silva, data de nascimento: 03/01/1949, brasileiro(a), natural de 

Cosmorama-SP, casado(a), lavradora. atualmente em local incerto e não 
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sabido

Finalidade: FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. decisão 

proferida nos autos, para apresentar nos presentes autos as 

Contrarrazoes de Apelaçao, no prazo legal

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando que fora interposto 

recurso de apelação, determino que seja intimado o apelado para oferecer 

contrarrazões ao recurso, na sequência encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC ). Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lucia Borges da 

Silva, digitei.

São José dos Quatro Marcos, 12 de setembro de 2018

Gilson da Silva Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15173 Nr: 891-77.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF&CL, RDCDM, AMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM MELO - 

OAB:MT-6.613-B, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:SUB PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 891-77.2007.811.0039 Código: 15173 Vlr Causa: R$ 46.800,94 

Tipo: Cível

Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Polo Ativo: F. P. DO E. DE M. G.

Polo Passivo: S. F. &. C. L., R. DA C. DE M.E OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

S. F. &. C. L. (Executados(as)), CNPJ: 02927602000114, Endereço: 

Chácara Bela Vista, S/nº, Bairro: Jardim

das Oliveiras Ii, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT, CEP: 78285000, 

R. DA C. DE M.

(Executados(as)), brasileiro(a), Endereço: Lugar Não Informado e A. M. 

DA S. F. (Executados(as)), Cpf:

56772343115, Rg: 1.078.431-4, Filiação: Benedito Máximo da Silva e de 

Maria Ramos Teodora da Silva, data

de nascimento: 03/01/1949, brasileiro(a), natural de Cosmorama-SP, 

casado(a), lavradora, Endereço: Rua C,

Nº 1017, Bairro: Jardim Universitário, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT, CEP: 78285000.

Finalidade: FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e

não sabido, dos termos da r. decisão proferida nos autos, para apresentar 

nos presentes autos as

Contrarrazoes de Apelaçao, no prazo legal

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando que fora interposto 

recurso de apelação,

determino que seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, na sequência

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas

homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ). Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Vera Lucia Borges da Silva, digitei.

São José dos Quatro Marcos, 12 de setembro de 2018

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23206 Nr: 829-32.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. I. COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ROSÂNGELA RODRIGUES MORAIS RÓS, 

VALTEIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:SubProcurador, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES 

- OAB:18477, MATEUS SEVIRIANO DA COSTA - OAB:PROCURADOR, 

SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ) DEFIRO a restrição judicial de veículo gravados em nome das partes 

executadas pelo sistema RENAJUD;2)Outrossim, desde já considerando 

que a diligência restou frutífera consoante comprovante anexo a presente 

decisão, INCLUO restrição de transferência e, por conseguinte, intimem-se 

as partes via DJE, devendo ser observado com relação ao executado o 

previsto no art. 841, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil no prazo de 

10 (dez) dias nos moldes do art. 847, Código de Processo Civil;3)Além 

disso, constato que o veículo de placa KAB3632 em nome das partes 

executadas encontra-se sob a alienação fiduciária, apesar disso, foi 

inserida a restrição, tendo em vista o entendimento jurisprudencial atual, 

qual seja:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

AUTRIZAÇÃO PARA INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO EM VEICULO JUNTO AO 

RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO –MEDIDA EXTREMA E 

RIGOROSA – ALTERAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA DO 

AUTOMOVEL – PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUTORIZADA A CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS 

DO EXECUTADO SOBRE O VEÍCULO. )Não requerida à adjudicação e não 

realizada a alienação particular, intime-se o exequente para dizer se tem 

interesse na alienação judicial do bem penhorado, no prazo de 05 dias. Em 

caso positivo, encaminhem-se o bem penhorado à hasta pública;11)Em 

sendo negativo o 1º leilão, realize-se o 2º leilão, ocasião em que o bem 

dos autos penhorado poderá ser arrematado pelo valor mínimo de 50% do 

corresponde ao da avaliação;12)Findo o leilão sem lançador, aguarde-se 

em cartório, por 10 dias, a manifestação do exequente e caso não haja, 

intime-se o para requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento dos autos;13)Caso o exequente não tenha interesse na 

adjudicação, na alienação particular e na alienação judicial do bem 

penhorado, deverá o mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52250 Nr: 2175-47.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 AUTOS Nº 2175-47.2012.811.0039

CÓDIGO 52250

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por ETCA 

CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA em desfavor da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

Apresentação de acordo celebrada entre as partes (fl. 3.657-3.659).

Comprovante de pagamento às fls. 3.660-v.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo as partes terem celebrado acordo (fl. 3.657-3.659), bem como a 

apresentação de comprovante de pagamento às fls. 3.660-v, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 
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termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado e, não havendo mais pendências, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21064 Nr: 1244-49.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEMAR BARBOSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1244-49.2009.811.0039.

CÓDIGO 21064.

Vistos em Correição.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício 

concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos, conforme fl. retro.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18951 Nr: 2121-23.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVDOB, GLDOB, NDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, IZAIAS 

DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 AUTOS/CÓDIGO 18951

Vistos em Correição.

Considerando o petitório de fls. 73, informando que até a presente data o 

INSS não está descontando a pensão no benefício previdenciário do 

Requerido, oficie-se a Autarquia para dar cumprimento à medida imposta 

nestes autos, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se houve o 

cumprimento da medida, sob pena de crime de desobediência, com base 

no art. 330 do Código Penal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 1262-75.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A e 7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 intimação dos advogados das partes, para que os trabalho do perito 

encontra-se em andamento, entretanto não foi possível concluir os 

procedimentos técnicos no prazo originalmente previsto dado a 

complexidade do presente encargo pericial e o requerimento de 

documentos para ambas as partes. No prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85281 Nr: 282-11.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES TOURONOGLOU 

- OAB:329539 SP

 Intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do cálculo de 

pena retro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75262 Nr: 3678-64.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TOSI DA SILVA, RAILSON FLORES 

IAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 AUTOS/CÓDIGO 75262

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82380 Nr: 3636-78.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS/CÓDIGO 82380

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.
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Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73735 Nr: 2994-42.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GIUFRIDA PERES, MAX SUEL DOS 

ANJOS FEITOSA, RENATO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 AUTOS/CÓDIGO 73735

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23206 Nr: 829-32.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. I. COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ROSÂNGELA RODRIGUES MORAIS RÓS, 

VALTEIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:SubProcurador, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES 

- OAB:18477, MATEUS SEVIRIANO DA COSTA - OAB:PROCURADOR, 

SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20788 Nr: 954-34.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE APARECIDA GARCEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87275 Nr: 1272-02.2018.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 AUTOS Nº 1272-02.2018.811.0039

CÓDIGO 87275

Vistos.

 Considerando a cota ministerial em ref. 38, intime-se a ofendida para que 

compareça, no prazo de 10 (dez) dias, na Secretaria deste Juízo, a fim de 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento das medidas 

deferidas, consignando que a não manifestação implicará em desistência 

tácita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55953 Nr: 931-15.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611 - MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos em Correição.

Tendo em vista a nomeação do perito às fls. 209, deverá a Secretaria 

desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert 

desta programação.

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e 

parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68586 Nr: 728-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, MOF, RADJO, RADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:MT0019474O

 DELIBERAÇÕES

VISTOS ETC...

Tendo em vista que a Promotora de Justiça, conforme o oficio nº 

308/2016, está em gozo de férias compensatórias, passo a realizar 

abertura do testamento cerrado, sendo que, após será ofertado vistas ao 

ministério Público para manifestação, conforme item nº 1.11.5/CNGC “A 

eventual ausência e/ou saída antecipada do representante do Ministério 

Público deverá ser devidamente consignada no termo de audiência, 

realizando-se o ato se regularmente intimado/notificado o “parquet”, 

abrindo-se-lhe vista para requerer o que julgar cabível”.

 Ademais, diante da não aparente existência de vicio externo que torna 

suspeito de nulidade ou de falsidade o presente testamento, passo a 

abri-lo, ofertando a leitura ao Sr. Gestor Judiciário Gilson da Silva Martins.

 Não tendo havido duvidas por parte dos presente, determino abertura de 

vistas ao Ministério Pública, nos termos do §2 °, do artigo 735, do CPC.

Após, havendo concordância com a abertura do testamento por parte da 

agente ministerial, determino que a serventia deste juízo proceda nos 

termos dos §§ 2° e 3°, do artigo 735, do CPC.

Após conclusos.

 Intimem-se.
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Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Gilson da 

Silva Martins, (Escrivão), digitei.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

JUIZ DE DIREITO

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA GILSON DA SILVA MARTINS

 ADVOGADA ESCRIVÃO

DIONE KAROLINE G. HOLANDA

ADVOGADA

IVONETE MARIA DE OLIVEIRA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90584 Nr: 2962-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA CAIRES GOMES - 

OAB:MT 25285/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE ACERCA DA R. 

DECISÃO DE REF. 13, PARA PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE PROCEDER 

COM A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO A PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO, SUA INTIMAÇÃO PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 1008-82.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSINEI BIAZOTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do cálculo de 

pena de referência 34, no prazo legal.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

GABARITO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE SAPEZAL/MT

* O Gabarito Preliminar completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114456 Nr: 4717-08.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F SCOLAR - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para recolher custas e taxas 

judiciais, dentro do prazo de 05 (cinco) dia, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 2411-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDESGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seu Advogado para efetuar 

o recolhimento das Custas Inciais dos autos nos termos da r. Decisão a 

seguir transcrita: Vistos etc. Intime-se a parte autora para recolher as 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15(quinze) dias sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 307-38.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM, BANCO 

DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 Ficam as partes devidamente intimadas, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias para requerer o que endenter de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114254 Nr: 4603-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JDC 4ª VARA FEDERAL 

DE CUIABÁ/MT, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIMIR ANTONIO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILTON ZANON DA SILVEIRA - 

OAB:77366/RJ, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96778 Nr: 18-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 Vistos etc.

Verifico que a petição de ref. 45 foi analisada em audiência, contudo não 

foi designada data para oitiva da testemunha Márcia.

Sendo assim, DESIGNO o dia 13/02/2019 às 17h00min para oitiva da 

referida testemunha, devendo ser intimada no endereço constante nos 

autos.

No mais, observo que a carta precatória para oitiva da testemunha Robson 

não foi expedida, conforme determinado na ref. 42.

Assim, expeça-se o necessário a fim de cumprir as determinações 

anteriores.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94944 Nr: 2541-27.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIVALDO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da Defensoria Pública de ref. 67.

Intime-se pessoalmente o Requerido para que se manifeste acerca das 

provas que pretende produzir.

Caso não encontrado ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92655 Nr: 1528-90.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN, MARIA CAROLINA SCHWANCK 

GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de exclusão da parte MARIA CAROLINA SCHAWANCK 

GHEDIN, tendo em vista que os Requerentes informaram a existência de 

equívoco em relação aos dados cadastrais e documentais do Requerido.

Assim, promova o setor de distribuição a exclusão de MARIA CAROLINA 

SCHANCK GHEDIN do polo passivo da ação.

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento do mandado de citação, 

cumprindo as demais determinações contidas na decisão de ref. 4.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110126 Nr: 2156-11.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE SILVA TAVARES GAMA, 

MACI RUBISTEN GONÇALVES PEREIRA, JUNIO GONÇALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA - OAB:21278/O, MARIANA PEREIRA PINHEIRO - OAB:

 Vistos etc.(...).4 - DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENSConforme dispõe 

o artigo 120, “caput”, do Código de Processo Penal, “a restituição, quando 

cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

reclamante”.No caso dos autos, os peticionantes comprovaram a 

propriedade dos veículos e conforme manifestação ministerial não há 

interesse na manutenção dos bens neste processo. Diante disso, 

ACOLHO o parecer ministerial e DEFIRO o pedido de restituição do veículo 

Toyota Hilux SRV 2012/2013, placa OKX-5420 ao proprietário JUNIO 

GONÇALVES DE CARVALHO e o veículo Fiat Palio Adventure, 2013, placa 

JDP-0094 ao proprietário RICARDO GONÇALVES FERREIRA.Superadas as 

questões preliminares, com o afastamento das alegações da defesa, 

incabível a extinção do processo neste momento processual, sendo 

necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir 

a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

___.____._____, às __h___min (4TA + 16TD + 3Int), ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado.Sirva a presente como Carta 

Precatória para oitiva das testemunhas que porventura residam em outras 

Comarcas.Depreque-se a intimação do réu para essa audiência, bem 

como a realização do seu interrogatório na Comarca em que se encontra 

preso. INTIMEM-SE a Defesa.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98136 Nr: 785-46.2017.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:, GUILHERME 

ANIBAL MONTENARI - OAB:17165/O, KAMILA APARECIDA RODRIGUES 

CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O, Laura Amaral Vilela - 

OAB:MT0009303O, Lil ian Mara Albuquerque Fel icio - 

OAB:MT0013161O, Lucas Osviani - OAB:MT0013920O, Luiz Gustavo 

Tarraf Caran - OAB:MT0014222O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746, Mario Marcio de Lara Soriano - OAB:MT0003946O, 

Rogerio Borges Cardoso - OAB:MT0018305O

 Intimo o impetrado quanto a Sentença com resolução do mérito. Proferia 

em 24/05/2018.

Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e determino ao 

Impetrado que proceda à exoneração do impetrante PAULO ELIAS DE 

OLIVEIRA JUNIOR, conforme requerido no prazo de 10(dez) dias.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII 

da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Certificado o Trânsito em Julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92659 Nr: 1530-60.2016.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY CARLA SOUTO - 

OAB:22122/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 Vistos.

Diante do parecer psicossocial juntado a ref. 66 e 67, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 13h00min.

As partes serão responsáveis pela intimação das testemunhas arroladas, 

observando-se o artigo 455 e ss do CPC, sob pena de desistência de 

oitiva das testemunhas requeridas.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114497 Nr: 4737-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIL VICENTE GODOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO DA DIRETORIA DO FORUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido do Sr. Otacil Vicente Godozi requerendo a baixa de 

eventuais restrições contidas em seu nome e CPF em razão da ação penal 

que tramita sob o Código 96083, tendo em vista que foi absolvido e ainda 

existe pendência registrada.

Vieram os autos conclusos.

Inicialmente determino o desentranhamento do documento contido na fl. 3 

dos autos, eis que não diz respeito a este feito.

Quanto ao pedido do Requerente, analisando os autos da ação penal 

(Código 96083), observa-se que se encontra na Segunda Instância para 

apreciação de recurso interposto pela defesa, já tendo ocorrido o trânsito 

em julgado para a acusação em relação ao peticionante, não havendo 

mais possibilidade de condenação.

Sendo assim, considerando que o processo atualmente se encontra na 

Corte Estadual para julgamento de recurso, determino a Secretaria que 

expeça certidão constando a absolvição do requerente Otacil Vicente 

Godozi nos autos da ação penal Código 96083, já transitada em julgado, 

fazendo as demais anotações necessárias acerca da absolvição para 

fins de atualização dos sistemas informatizados.

 Intime-se a parte requerente a fim de retirar a certidão em Secretaria.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94009 Nr: 2141-13.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEIA DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. o art. 485, inciso III c/c artigo 274, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil/2015.Condeno a parte 

Requerente em custas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, todavia suspendo a cobrança em virtude de ser beneficiária 

da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 4544-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

da r. decisão de ref. 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105798 Nr: 4483-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos etc.

Homologo o acordo das partes quanto ao direito de visita do filho menor 

nas férias escolares de final de ano conforme requerido na ref. 95.

No mais, remeta-se para manifestação do Ministério Público quanto ao 

laudo de estudo psicossocial juntado na ref. 90.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113912 Nr: 4408-84.2018.811.0078

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ 

WEBLER, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1, 

MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16.152/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal, motivo pelo qual RECEBO a inicial.

 Notifique-se o requerido de todo o teor da exordial, com espeque no artigo 

726 e seguintes do CPC/2015.

Feita a notificação, transcorrido 48 (quarenta e oito) horas, ENTREGUE 

cópia integral dos presentes autos à parte requerente, independentemente 

de translado, nos termos do art. 729 do CPC.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79288 Nr: 2528-96.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DA SILVA WENCESLAU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de citação acostado à ref. 43 no tocante a sócia SUELI 

DA SILVA WENCESLAU, devendo ser citada nos moldes do despacho 

inicial, no endereço: Rua dos Lírios, Quadra 169, Lote 15, Bairro Popular, 

Município de Sapezal - MT, CEP n° 78.365-000.

Cite-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91668 Nr: 1199-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91668 Nr: 1199-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107532 Nr: 492-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21654 Nr: 1024-41.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 (...) Antes de decidir sobre eventual prescrição da pretensão executória 

da pena, determino a Secretaria os seguintes afazeres. a)Caso haja 

executivo em andamento com ou sem condenação transitada em julgado, 

reúnam-se os autos, inclusive, providenciando a remessa destes autos 

àquele juízo de execução penal, na hipótese de tramitação em 

circunscrição judiciária diversa, conforme dispõe o artigo 1.549 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ).b)Certifique-se o atual 

endereço do reeducando, inclusive, se encontra-se recolhido em 

estabelecimento prisional, e, ainda, se possui mandado de prisão em 

aberto.c)Proceda-se ao BACENJUD para pesquisa de endereços, sendo 

que, com o resultado, proceda-se à remessa do respectivo mandado de 

prisão e intimação.d)– Oficie-se ao Registro Civil desta Comarca para que 

informe sobre eventual certidão de óbito do reeducando, informando no 

ofício sua qualificação completa.e)Certifique se houve comparecimento 
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mensal em juízo pelo reeducando.Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29030 Nr: 4460-18.2007.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 98-verso), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 101/102), arrolando como 

suas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 103, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

Intimem-se o acusado.

Requisite-se o acusado por ser Policial Militar.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Requisitem as testemunhas que são policiais militares.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que por 

ventura, residam em Comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24664 Nr: 66-50.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Paes dos Santos, Everton Roque 

Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Devidamente citado fl. 100, o acusado Everton Roque Marcondes, por 

intermédio de Defensor Dativo, apresentou resposta à acusação às fls. 

113/116, arrolando como suas as mesmas testemunhas arroladas pela 

acusação, deixando de alegar preliminares.

 Já o acusado Edilson Paes dos Santos, devidamente citado fl. 106, por 

intermédio da Defensoria Pública da Comarca de Nobres, apresentou 

resposta à acusação (fls.109/109-verso), deixando de arrolar 

testemunhas, bem como arguir preliminares.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento à fl. 

117.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Destarte, expeça-se carta precatória à Comarca de Juara/MT, para 

inquirição das testemunhas PM Valdirene Almeida Barros de Souza, PM 

Valter Dias da Silva, PM Luciana Santana Marin, PM Cleiton Dourado da 

Silva.

Expeçam-se cartas precatórias às Comarcas de Tangará da Serra/MT, 

Sinop/MT e Várzea Grande/MT, para inquirição das testemunhas Douglas 

Wellington Silva de Oliveira, Patrik Savinski Bolsan e Divino da Guia 

Campos.

 Deprequem-se o interrogatório do acusado Everton Roque Marcondes à 

Comarca de Sinop/MT, endereço de fl.101, bem como o interrogatório do 

acusado Edilson Paes dos Santos à Comarca de Nobres-MT, endereço de 

fl. 106.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21931 Nr: 70-58.2014.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia do requerente DECLARO EXTINTA a presente 

ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.4.Providências FinaisCustas finais, caso houver, pelo requerente, 

sendo que deixo de condenar a parte em honorários ante a inexistência de 

contraditório.PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 287-04.2014.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ilídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n.º 

287-04.2014.811.0094 – cód.: 22193.

S E N T E N ÇA

1. Relatório

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta por BANCO ITAU S/A em face 

de PAULO SERGIO LEHMKUHL.

Às fls. 17 foi recebida a inicial, sendo que, intimado para se manifestar o 

autor peticionou às fls. 57 requerendo a extinção da presente demanda, 

ante a sua desistência.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Muito embora tenha sido determinada a citação do requerido em decisão 

interlocutória proferida por este juízo, tem-se que até o presente momento 

não houve o cumprimento da ordem de citação, assim, não há que se falar 

em ciência do requerido quanto ao pedido de desistência formulado, eis 

que, sequer contestaram o pedido inicial.

Nesse sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença.”

Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe, não sendo necessário 

ouvir o requerido do pedido de desistência em comento, ante a 

inexistência de formação do contraditório.

3. Dispositivo
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“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/15, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pela parte requerente para que 

surta seus efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Custas pagas na inicial. Deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório.

 Uma vez certificado o transito em julgado da presente sentença, fica 

desde já determinada a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 174-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA, VA, MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/12/2018, às 18h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11856 Nr: 595-45.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lesmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Vistos, etc.

 Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo acusado, fl. 255-verso. 

(art. 593, I do CPP), eis que tempestivo.

Considerando, que o réu informou quando da apresentação do recurso (fl. 

255-verso) que possui advogado constituído na pessoa do Dr. Márcio 

Ronaldo de Deus, intime-se o advogado para apresentar as razões do 

recurso, no prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público Estadual, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11842 Nr: 581-61.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 85), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 92/93), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 94, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 16 horas.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecimento à 

audiência ora designada.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11943 Nr: 678-61.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lesmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

 Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo acusado, fl. 244-verso, 

(art. 593, I do CPP), eis que tempestivo.

Considerando, que o réu informou quando da apresentação do recurso (fl. 

244-verso) que possui advogado constituído na pessoa do Dr. Márcio 

Ronaldo de Deus, intime-se o advogado para apresentar as razões do 

recurso, no prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público Estadual, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12198 Nr: 194-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Junior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência 4102-5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648 SP

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 255/258 e, verificando que o Agravo de 

Instrumento interposto pelo executado foi desprovido, consoante consta 

às fls. 251/252, DECIDO:

I – Proceda-se com a liberação do montante depositado nesses autos em 

favor da parte exequente, consoante extrato de fls. 254/verso, para tanto, 

expeça-se competente alvará judicial;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de cálculo atualizada, 

subtraindo o montante levantado através do alvará judicial;

III – Com o aporte de respectiva planilha, INTIME-SE o exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a sentença proferida nos autos, sob 

pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015);

IV – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 150-22.2014.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Alves de Souza Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Vistos, etc.

I – Recurso de apelação (fls. 268/280), proposta na vigência do NCPC, o 

juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 

3º do CPC).

 II – Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

III – Ultrapassado o prazo das contrarrazões, certifique-se e remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24875 Nr: 183-41.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliano de Oliveira Souza, Janaina Fagundes Mota Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Rubens de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na peça vestibular, ajuizada por 

ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA e JANAINA FAGUNDES MOTA DE SOUZA, 

para fins de condenar o requerido MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT ao 

pagamento do valor equivalente a pensão mensal, no importe de 2/3 do 

salário mínimo dos 14 anos até os 25 anos de idade que completaria a 

vítima se viva estivesse, reduzido para 1/3 após os 25 anos e até a data 

que, se viva estivesse, a vítima completaria 65 anos de idade, reduzido, 

em ambos os casos, a metade do valor correspondente, ante a 

concorrência de culpas. Bem como, ao pagamento de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) à título de danos morais, com correção monetária 

desde data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, na forma do artigo 398 

CC e Súmula 54 STJ. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, em face do requerido RUBENS DE CARVALHO, ante a 

ilegitimidade passiva por ora reconhecida, com espeque no art. 485, VI, do 

CPC/15.4. (...) FIXO em 04 (quatro) URHs os honorários do D. Causídico 

nomeado em favor dos autores em decisão de fls. 144, tendo em vista que 

este atuou apenas na audiência de instrução, sendo as alegações finais 

remissivas a contestação que, ressalta-se, foi apresentada por outro 

patrono. Expeça-se competente certidão.Com o trânsito em julgado, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10759 Nr: 384-43.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pires Bezerra, Rômulo Silveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS A 

EXECUÇÃO acostados às fls. 158/165, para fins de ACOLHER a 

PRELIMINAR de nulidade de citação editalícia dos executados e, assim, 

DETERMINAR que a exequente se diligencie no sentido de esgotar os 

meios para tentativa de localização dos executados.4.Providências 

FinaisFIXO em 05 (cinco) URHs os honorários do D. Causídico nomeado 

para representar os embargantes, de acordo com a Tabela XIV da 

OAB/MT, sendo assim, EXPEÇA-SE competente certidão.Visando regular 

prosseguimento do feito, DETERMINO a busca de endereço dos 

executados CLEITON PIRES BEZERRA (CPF 570.391.941-04) e RÔMULO 

SILVEIRA DE SOUZA (CPF 918.983.231-00), nos termos do artigo 319, §1º 

do CPC, mediante utilização do sistema BACENJUD.Junte-se aos autos 

cópia da consulta e, aportando novos endereços, expeça-se carta 

precatória com a finalidade de citação, na forma do despacho inicial. Caso 

contrário, não sendo obtido novo endereço, certifique-se e intime-se a 

parte exequente para que, ciente do resultado, se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24235 Nr: 685-14.2015.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Costa Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença proferida nesses autos transitou em 

julgado, determino o translado de cópia do petitório de fls. 30/31 para o 

feito principal (cód.: 21707), no qual foi expedida a RPV e comunicado o 

pagamento.

Ultimada aludida providência, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28167 Nr: 1051-82.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 58, via 

malote digital, para a Comarca de CASEIROS/RS. Código de 

rastreabilidade: 81120183749159

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32404 Nr: 1299-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilberto Effting - Espólio, Fernando Oliveira 

Efftinge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:OAB/MT 11.084, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9.845

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado designo a data de 08 de novembro de 

2018, às 15 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

 Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1072-97.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Costa Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 10792-97.2013.811.0094, 

código 21707.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, em que foi 

homologado o cálculo apresentado pela executada, razão pela qual foi 

determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 77/78.

O executado comunicou às fls. 79/80 a quitação da referida RPV.

Por fim, o exequente pugna pela liberação dos valores depositados nos 

autos.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 77/78), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 79/80), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇA-SE competente alvará judicial para fins de levantamento dos 

valores depositados nestes autos em favor da parte exequente.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação e, sendo expedido o alvará na forma alhures determinada, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28680 Nr: 1324-61.2017.811.0094

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 “Ex positis”, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ausência de custas e honorários. 

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 1314-80.2018.811.0094

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:70326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Considerando que, nos termos do art. 334, § 

4º, inc. I, do CPC, a audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, 

o que não aconteceu no presente caso.Considerando ainda, que a 

Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de 

oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC, DETERMINO que a 

Secretaria designe data para audiência, de acordo com a pauta da 

Conciliação.Cite-se e intime-se a requerida, no endereço declinado na 

exordial, bem como, intime-se a parte autora para que compareça à 

audiência, acompanhada de seu(s) advogado(s), com as advertências 

legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC.O prazo para a parte 

requerida, oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, 

será na forma estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil.Com a 

chegada da contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação.Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o pedido formulado pelos autores, inerente aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, foi indeferido por este juízo e, 

de tal indeferimento os autores se insurgiram mediante a interposição de 

Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido, consoante acórdão de fls. 

626/631, DECIDO:

I – Deixo de deliberar o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita, eis que, já analisado por este juízo, sendo, inclusive, mantido o 

indeferimento em segunda instância;

II – No mais, ante a discordância dos autores quanto ao valor dos 

honorários periciais, INTIME-SE a empresa nomeada como perita do juízo 

para que, ciente dos fundamentos aventados pelos autores às fls. 

646/651, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, mormente justificando 

os valores fixados e/ou reduzindo o montante;

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da empresa 

nomeada como perita do juízo, certifique e tornem os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32574 Nr: 1391-89.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 31, via 

malote digital, para a Comarca de CUIABA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183749145

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11161 Nr: 783-72.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedicta Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Candida dos Santos Faria, 

Rosalinda Rodrigues Lesse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Fraga Zwicker - 

OAB:4069/MT, Augusto Fraga Zwicker - OAB:MT/4.598, Rodrigo 

Teixeira de Faria - OAB:18573-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 
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Filho - OAB:5313-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nesses autos transito em julgado 

(fls. 196), sendo mantida em sede recursal, consoante ementa de fls. 169, 

DETERMINO que a secretaria da vara cumpra o disposto na parte final de 

aludido julgamento (fls. 124), mormente procedendo com a expedição de 

ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Ultimada aludida providência e, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11162 Nr: 784-57.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Garrigós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Candida dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Fraga Zwicker - 

OAB:4069/MT, Augusto Fraga Zwicker - OAB:MT/4.598, Rodrigo 

Teixeira de Faria - OAB:18573-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nesses autos transitou em 

julgado (fls. 158), sendo mantida em sede recursal, consoante ementa de 

fls. 132, DETERMINO que a secretaria da vara cumpra o disposto na parte 

final de aludido julgamento (fls. 88), mormente procedendo com a 

expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT.

Ultimada aludida providência e, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 1210-25.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu ADSON PETER GONÇALVES ALCANTARA nas sanções do art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.Passo a 

dosar a pena.4(...) PENA FINALAssim, sendo na espécie, cabe ao réu 

ADSON PETER GONÇALVES ALCANTARA a pena final de 03 (três) meses 

de detenção.4.3 Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e 

atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código 

Penal, considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o REGIME 

ABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: a) as gerais 

mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de que o 

comparecimento a juízo deverá ser bimestral;(...) 5. Disposições 

FinaisApós o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando para o juízo da 

execução penal que esteja o réu submetido, para fins de consolidação e 

somatória com as demais guias de execução;b)Comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.d)Comunique-se a vítima sobre a presente sentença, nos 

termos do art. 201, § 2º do CPP.e)Sem custas, por ter sido o réu assistido 

por defensor dativo.f)De acordo com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo em 09 

(nove) URHs os honorários da D. Causídico Agnaldo Valdir Pires. 

EXPEÇA-SE a competente certidão.Cumpra a escrivania, no mais, o 

disposto no Código de Normas da douta Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 524-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Correa Sansana, Rosecleia dos Santos 

Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudetino Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 182, via 

malote digital, para a Comarca de JUARA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183749072

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 2793-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos em correição.

 Versa-se de executivo de Pena, onde figura como reeducando(a), 

ADELINO SOUZA DA SILVA, já devidamente qualificada em guia de 

execução penal.

 Analisando as peças, verifica-se que o(a) sentenciado(a) cumpriu 

regularmente as condições impostas, bem como o cumprimento integral da 

reprimenda.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA de ADELINO SOUZA DA SILVA, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo de seu domicílio Eleitoral 

para o restabelecimento de seus Direitos Eleitorais, e após arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se o reeducando e seu Ilustre advogado se tiver.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-30.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-07.2016.8.11.0094
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA LIDORIO COUTO (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-82.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIMAR MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-75.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS DA ROCHA BEDIN SILVA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-85.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA SUELI MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-90.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMASSES LEANDRO BEUTLER (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-08.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DOMENICIANO DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. I – Em 

atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos; II – Sem prejuízo da providência alhures, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); III – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-72.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RENGEL (REQUERIDO)

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que o postulado de desistência foi formulado após a 

citação da parte requerida, a qual apresentou defesa nos presentes 

autos, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de preclusão. Ultrapassado o 
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aludido prazo, tornem os autos conclusos. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9913 Nr: 775-32.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Rodrigues Klegim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação de fl. 73, desde já, pelo princípio da determino 

a busca de endereço da requerida Marines Rodrigues klegim, nos termos 

do artigo 319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requeridos(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à intimação da(s) requerida(s).

 No mais defiro o pedido de ofício para as empresas de telefonia, devendo 

constar no ofício a qualificação completa da pessoa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11277 Nr: 31-66.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Aparecida Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oquecomprar Comércio de Eletrônicos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:251.594 SP

 Considerando a informação de fl. 104, desde já, pelo princípio da 

determino a busca de endereço de Jaqueline Martins Secco, nos termos 

do artigo 319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requeridos(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à intimação da(s) requerida(s).

 No mais defiro o pedido de ofício para as empresas de telefonia, devendo 

constar no ofício a qualificação completa da pessoa.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65383 Nr: 2515-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE LUZ ROBEIRO - 

OAB:RS/105.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para proceder com a intimação do requerente, para 

que, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2011, Versão 3, emitida pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, seja juntado aos presentes autos, os 

documentos faltantes na instrução do pedido: "Procuração com finalidade 

de "receber, dar quitação", (art. 105, CPC); Contrato Social de pessoa 

jurídica que irá receber o valor da restituição; planilha de cálculo com 

correção monetária atualizada.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46046 Nr: 1807-54.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT0011877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justila de fls. 82, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

BRUNA ORTIZ PEREIRA - OAB:MT/24.780-O, DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, ELIEZER FANDARUFF HARTMANN - OAB:22873/O, KELI 

DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - 

OAB:22.343-A, TAISSA MAFFESSONI - OAB:MT/18.436-O, THUANY 

PRISCILA ZUANAZZI - OAB:MT/17.217, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3031, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 CERTIFICO, para os devidos fins, que revendo os autos constatei 

ausência dos documentos encartados referente às fls. 37/132, bem como, 

o advogado Eliezer Fandaruff Hartmann, o qual estava com carga do feito 

declarou que os referidos documentos encontram-se em seu escritório e 

se compromete no prazo de 48 horas proceder a devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51995 Nr: 536-39.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA, EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26707 Nr: 1311-30.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da justificativa 

apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 1328-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - 

OAB:MT/24.393

 Processo n°: 1328-22.2018.811.0108 (Código 63472)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Daniel Santos da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em atenção à manifestação ministerial (f.93), designo a audiência de 

instrução para a data de 06 de dezembro de 2018, às 16horas.

Para tanto, defiro a realização de condução coercitiva da vítima Ana 

Caroline Lemke de Melo, que deverá ser acompanhada de pessoa maior, 

responsável por acompanha-la durante o ato, podendo ser os 

representantes legais ou um representante do Conselho Tutelar.

Sem prejuízo, expeça-se carta precatória para a oitiva da vítima Maria 

Daiane Pereira da Silva, com observância do endereço obtido nos autos 

por meio de pesquisa em sistemas disponíveis, destacando ao juízo 

deprecado a necessidade da urgência, haja vista tratar-se de réu preso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62972 Nr: 1014-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1014-76.2018.811.0108 (Código 62972)

Requerente: Clodoaldo Ferreira de Lima

 Requerido: Helem Mary Dal Magro Follmann

QUEIXA-CRIME

VISTOS.

Primeiramente, tratando-se de crimes contra honra, proceda-se a 

redistribuição dos autos, haja vista ser de competência do Juizado 

Especial e não da Vara Única.

Após, dando seguimento ao feito, antes da análise acerca do recebimento 

da presente Queixa-Crime, em obediência ao art. 520 do CPP, designo 

audiência para conciliação entre as partes para o dia 28 de novembro de 

2018, às 15horas.

 Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 2760-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Campos de Oliveira, JURANDI TOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41741 Nr: 620-45.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 51402 Nr: 253-16.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAD AMERICAS NV, RICARDO JAVIER ROMERO 

MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, KELLEN LISIANE SCRAMOSIN 

BAU, Sergio da Silveira, Vilma Fátima Bau, LIONIR BAU, EDINÉIA BAU DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT0004708A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT0013477A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias efetuar a retirada da certidão 

premonitória expedida nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 1296-56.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Oliveira, JEOSMAR 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucivani Brembatti - 

OAB:OAB/MT 10691, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - 

OAB:OAB/MT 4049

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

01436542170, Rg: 1.521.336-6, Filiação: Claudir de Oliveira e Ineuda 

Schuck de Oliveira, data de nascimento: 11/08/1983, brasileiro(a), natural 

de Dourados-MS, convivente, operador de máquinas, Telefone (66) 

9678-7474. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 
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DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH/MT SIMP nº 000803-086/2014 

Autos nº 1296-56.2014.811.0108 - Código nº TJMT 45332 O MINISTERIO 

PÚLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela Promotora de Justiça 

subscritora, no exercício de suas funções que lhe são conferidas pelo art. 

129, inc. I, da Constitui ao da Republica e art. 25, inc. Ill, da Lei Federal n.0 

8.625/93, vem com base nos Autos de Termo Circunstanciado de 

Ocorrência n° 048/2014 promover AÇÃO PENAL em desfavor de: 

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, operador de 

maquina, nascido aos 11/8/83, natural de Dourados/MS, filho de Claudir de 

Oliveira e Ineuda Schuck de Oliveira, inscrito no RG no 1521336-6/MT e no 

CPF no 014.365.421-70, residente em local incerto; JEOSMAR CARDOSO 

DASILVA, brasileiro, solteiro, operador de maquina, nascido aos 14/8/88, 

natural de Rosano Oeste/MT, filho de Luiz Carlos Ferreira dos anjos e 

Predrina Cardoso da Silva Pereira dos Anjos, inscrito no RG n° 

1712422-0/MT, residente na Av. Dos Trabalhadores, n° 530, Cristo Rei, 

Tapurah-MT; CIRENE GERALDINA TELLES DOS SANTOS, brasileira, 

convivente, do lar, nascida aos 28/2/83, natural de Guaraniaçu/PR, filha de 

Antonio Telles e Irene de Fatima de Farias, inscrita no RG n° 1945906-8 e 

no CPF n° 029.935.681-75, residente em local incerto; pelas seguintes 

motivações fáticas e jurídicas: Em 1°/5/14, por volta das 19:30h, na Av. 

Romualdo Allieve (em frente ao Supermercado Soares), na cidade de 

Tapurah/MT, os denunciandos Marcos Alves de Oliveira, Jeosmar Cardoso 

da Silva e Cirene Geraldina Telles dos Santos desacataram funcionários 

públicos, quais sejam, os policiais militares 1° Ten PM Rodrigo Varela 

Ferreira, SD PM Adriano Ribeiro de Jesus, SD PM André Almeida de 

Souza, SD PM Adriano Constantino e SD PM Claudemir Jose Conrado, no 

exercicio de suas funções. Ademais, Cirene Geraldina Telles dos Santos 

opôs-se a execução de ato legal, consubstanciado em sua prisão em 

flagrante, mediante violência a funcionário competente para executa-lo, o 

policial militar André Almeida de Souza, bem como deteriorou coisa alheia, 

de patrimônio do Estado de Mato Grosso, especificamente a viatura 

OBI-6148. Também, o denunciando Marcos Alves de Oliveira ameaçou os 

policiais militares, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave. 

Segundo consta do incluso Termo Circunstanciado de Ocorrência, no dia e 

hora dos fatos, a guarnição acima elencada foi informada de que um 

veiculo Hilux estaria incomodando vários moradores nas proximidades do 

Supermercado Soares, na cidade de Tapurah/MT, por estar como som 

ligado em volume muito alto. Constatou-se que a referida Hilux era de 

propriedade de Josemar Roque de Cas, ao qual foi dada voz de prisão. 

Nesse instante, os três denunciandos ofenderam os policiais militares com 

palavras de baixo calão, tendo a denuncianda Cirene Geraldina Telles dos 

Santos proferido os dizeres: "Policial pau no cu". Ao ser dada voz de 

prisão a essa, ela começou a debater e agredir fisicamente os policiais, 

bem como a chutar a viatura OBI-6148, causando-lhe danos, impedindo os 

policiais de fecharem o porta-malas. Nesse momento, essa denuncianda 

desferiu uma tapa no rosto do policial André Almeida de Souza e vários 

arranhões com as unhas. O denunciando Marcos Alves de Oliveira, por 

sua vez, proferiu ameaças dizendo que iria "pegar" um a um dos policiais 

da guarnição, quando estivessem sem farda. Assim agindo, Marcos Alves 

de Oliveira incorreu nas condutas descritas nos artigos 147 e 331 do 

C6digo Penal, na forma do artigo 69 do mesmo C6digo; Jeosmar Cardoso 

da Silva praticou a conduta descrita no artigo 331 do C6digo Penal; e 

Cirene Geraldina Telles dos Santos incidiu nas condutas descritas nos 

artigos 163, paragrafo único, III, 329 e 331, do C6digo Penal, na forma do 

artigo 69 do mesmo C6digo, razão pela qual o MINISTERIO PUBLICO 

oferece a presente denúncia, requerendo a instauração da competente 

ação penal e, ap6s recebimento e autuação, a citação dos denunciados 

para que respondam aos termos do processo, sob pena de revelia, ate 

final julgamento e condenação, observado o procedimento ditado pelos 

artigos 394/405 do C6digo de Processo Penal Brasileiro. Por fim, requer a 

intimação da(s) testemunha(s) e/ou vitima(s) abaixo arroladas, em caráter 

imprescindível, para que venham depor em juízo, sob as cominações 

legais.. Rol de testemunha(s) e/ou vitima(s): 01. André Almeida de Souza, 

Policial Militar, qualificado a fl. 6 Tapurah/MT, 31 de Agosto de 2015. 

Renata Caroliny Ribeiro e Silva Promotora de Justiça Substituta

Despacho: Vistos etc. Passo à análise do recebimento ou não da 

denúncia. Entre os requisitos exigidos para o recebimento da denúncia 

elencados pelo artigo 41 do CPP, estão a exposição do fato criminoso com 

todas as suas circunstâncias e a classificação do crime. Conforme 

parecer ministerial, a conduta do autor do fato é atípica, não existindo justa 

causa para o exercício da ação penal. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, rejeito a denúncia de fls. 4-a/4-d dos autos, por 

ausência de justa causa. Decisão publicada em audiência. Saem as partes 

intimadas. Nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Nada mais. Por 

fim, dê-se vista ao MPE para tentativa de localização do autor do fato 

Marcos. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 19 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 254-30.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, Erasmo Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias proceder ao recolhimento das 

custas processuais de distribuição do ato deprecado, junto ao Juízo da 

Comarca de Chapecó/SC, diretamente nos autos deprecados nº 

0010271-44.2018.8.24.0018, 3ª vara cível, sob pena de devolução sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20758 Nr: 164-71.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELONITE DE FÁTIMA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto a certidão negativa de 

intimação do autor para a audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 1302-34.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciano Leandro Monteiro dos Santos 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT/12.418

 Impulsiono os autos para promover a intimação do réu, por seu 

procurador, para apresentar rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44565 Nr: 662-60.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GOULARTE MEDEIROS, JAMILY SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:OAB/MT 6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083
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 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação aviado é 

tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63015 Nr: 1035-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIOULO REMATES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FIRMINO BALLESTER - 

OAB:77032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23674 Nr: 1520-67.2009.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRHDR, LHDL, RH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA, para devolução dos autos nº 1520-67.2009.811.0108, 

Protocolo 23674, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45493 Nr: 2500-38.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Impulsiono os autos para intimar o autor do fato, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 5 dias apresentar o plano de recuperação 

da área degradada (PRAD), sob pena de oferecimento de denúncia.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 876-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DA SILVA TORRES, ELIANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a conclusão da reforma da 

sala de audiências até a presente data e considerando que não há outro 

espaço disponível que comporte a instalação de uma sala para tal 

finalidade, redesigno a audiência designada nos autos para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas, face a ausência de data anterior na 

pauta.

Intimem-se as partes envolvidas sobre a redesignação, visando evitar 

deslocamento desnecessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51754 Nr: 444-38.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 05/07 ABSOLVENDO o acusado Edson Paulo da 

Rocha, devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada 

na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se ao Cartório 

Distribuidor desta comarca, na forma da CNGC.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, comunique-se aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.Cumprida todas as diligências acima, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público Estadual.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 136-65.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

PASCOAL ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a conclusão da reforma da 

sala de audiências até a presente data e considerando que não há outro 

espaço disponível que comporte a instalação de uma sala para tal 

finalidade, redesigno a audiência designada nos autos para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas, face a ausência de data anterior na 

pauta.

Havendo informação de testemunha não localizada, intime-se a parte 

interessada para apresentar o atual endereço, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão.

Intimem-se as partes envolvidas sobre a redesignação, visando evitar 

deslocamento desnecessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 64143 Nr: 632-55.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

apresentação de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fls. 42/47, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50785 Nr: 705-37.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDTNDN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDFN, RF, MAG, EDOADS, DL, SODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:OAB/MT 10.149, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - 

OAB:OAB/MT 18.267, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403, 

NILTON NUNES GABRIEL - OAB:4342-B/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a conclusão da reforma da 

sala de audiências até a presente data e considerando que não há outro 

espaço disponível que comporte a instalação de uma sala para tal 

finalidade, redesigno a audiência designada nos autos para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 14:20 horas, face a ausência de data anterior na 

pauta.

Havendo informação de testemunha não localizada, intime-se a parte 

interessada para apresentar o atual endereço, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão.

Intimem-se as partes envolvidas sobre a redesignação, visando evitar 

deslocamento desnecessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55308 Nr: 355-44.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVNC, NEIDE NEUBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

Elaine Vitoria Neuburg Chaves o benefício de amparo social no importe de 

01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido 

benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35397 Nr: 759-42.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte requerida acerca do ofício 

juntado às fls. 217 dos autos, o qual informa a designação da audiência 

para o dia 27.11.2018 às 13h45min para oitiva das testemunhas nos autos 

nº 7942200881100085 - Cód. 544760 da Comarca de Cuiabá - Décima 

Quarta Vara Criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54333 Nr: 1103-13.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LEMES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Vera Lucia Lemes da Rosa 

e, assim o faço nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do 

Novo Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora no pagamento 

das custas e despesas processuais, porém, suspendo a sua exigibilidade, 

nos termos da Lei. Após o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 234-89.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIO WERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 660-23.2018.811.0085

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61162 Nr: 520-23.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 520-33.2017.811.0085 (Código 61162)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável e sua Dissolução 

c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos movida por GARDÊNIA 

HERKNHOFF SOUSA SILVA em face de RONALDO BARBOSA DE 

CASTRO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fls. 23/23-v).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram em relação ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, quanto a guarda, direito de 

visitas, alimentos e dos bens e partilha em favor da filha menor Tamily 

Sousa Castro, nascida em 04 de setembro de 2009.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses dos 

menores suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 04/10, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Lavre-se o termo de guarda.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58019 Nr: 377-68.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AIRTON GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao restabelecimento do 

pagamento de auxílio-doença em favor de João Airton Granja, a partir da 

data da cessação do benefício, com incidência de juros de mora a partir 

da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança 

”.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51918 Nr: 600-26.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVENA HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/SP 385.565, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/SP 385.571, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

(i) declarar a inexistência do contrato número 935802186; e (ii) condenar o 

requerido a devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados 

dos proventos da autora com base no referido contrato. Sobre os valores 

deverão incidir correção monetária desde a data de cada desconto, 

aplicando-se o IPCA-E, além de juros de mora de 1% (um por cento) desde 

a citação (art. 405, CC). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas a ressarcir, pois a autora atua sob o pálio da 

justiça gratuita.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57943 Nr: 343-93.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVMR, RMR, SINDIA MARA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Guilherme Victor Menegassi Reis, Rejadson Menegassi Reis e 

Sindia Mara Menegassi, no valor legal, a contar da data do requerimento 

administrativo, devidamente atualizados com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 1235-41.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na 

inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério 

Público, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 

37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com arts. 10, incisos I, V, VIII, X, 

XII e art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92 (LIA):I- CONDENO o 

demandado Manoel Rodrigues de Freitas Neto ao pagamento de multa civil 
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(inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 02 

(duas) vezes o valor do dano, que deverá ser objeto de liquidação de 

sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será 

revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da 

LIA;II-APLICO a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ao requerido, pelo 

prazo de 03 (três) anos, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei n. 

8.429/92.III-APLICO a suspensão dos direitos políticos, do demandado, 

pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos 

compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o 

direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos 

políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe 

do Executivo pela prática de infração político-administrativa.CUSTAS pelo 

condenado.DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, 

por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, 

conforme orientação do TJ/MT .Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do 

CPC.Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral-MT, via sistema INFODIP 

(www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip), acerca desta decisão, nos termos 

do art. 595 da CNGC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50084 Nr: 1073-80.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS, ARMANDO 

DATSCH, JONAS STREG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 

16500-B, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 1073-80.2011.811.0085 (Código 50084)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerido (s): Aldoci Pereira dos Santos, Armando Datsch e Jonas Streg

Vistos.

Da análise dos autos, verifico que não consta instrumento procuratório em 

nome do advogado subscritor da petição de fls. 729/735. Diante disso, 

INTIME-SE o requerido Jonas Streg para regularizar sua representação 

processual.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60402 Nr: 132-23.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD. S/A, LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Processo nº 132-23.2017.811.0085 (Código 60402)

Requerente: Cristina Ribeiro

Requerido: Banco Bradescard S/A e Lojas Renner

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56315 Nr: 876-86.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ANTONIA GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 876-86.2015.811.0085 (Código 56315)

Requerente: Alice Antonia Galvan

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 755-24.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FALAVIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 (...) Não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas e considerando que os autos não 

estão maduros o suficiente para julgamento antecipado da lide, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.As 

partes manifestaram-se pela produção de prova testemunhal.Dessa feita, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal pugnada pelas partes devendo 

ser observado o disposto no art. 455 do CPC.INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas a 

serem ouvidas na respectiva audiência de instrução a ser designada, sob 

pena de preclusão.Após, voltem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução.INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais.CUMPRA-SE.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39641 Nr: 715-18.2011.811.0085

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLEIDE GIANCHINI DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC ELETRO - PLENA CORRETORA 

INFORMÁTICA, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730
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 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido constante da presente ação e EXTINGO a ação com julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do 

Novo Código de Processo Civil, porém, suspendo a sua exigibilidade nos 

termos da Lei.Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52820 Nr: 86-39.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PORTELA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCP S/A, AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, apenas para reconhecer que a data utilizada 

para a aplicação dos juros e correção monetária é de 17-04-2013.Assim, 

determino a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar novo cálculo, com as correções apontadas, para 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50409 Nr: 313-97.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DESACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da executada.CONDENO a embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses, 

equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.REMETAM-SE os autos novamente à contadoria deste juízo 

para elaboração de novo cálculo, nos moldes dos índices acima 

fixados.Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o referido 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Havendo anuência e solvida a 

questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do artigo 535, §3º, do NCPC.Após, INTIMEM-SE as partes nos 

moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento 

poderá ser efetivado somente após o decurso do prazo para a parte 

contrária apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos 

necessários para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça.Após o levantamento 

dos valores, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para dar ciência 

do valor levantado pelo causídico e para que, querendo, pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de 

outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 901-36.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MANHAGUANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEODIR ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 901-36.2014.811.0085 (Código 53958)

Exequente: Paulino Manhaguanho

Executado: Aleodir Zenaro

Vistos.

Inicialmente, considerando a petição de fls. 73/88, INTIME-SE a parte 

executada para que, querendo, manifeste-se no que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

DETERMINO a expedição de mandado de penhora de bens e a sua 

posterior avaliação (art. 835 e art. 839, ambos do Código de Processo 

Civil), conforme manifestação de fls. 92/94.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS.

Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58378 Nr: 576-90.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 576-90.2016.811.0085 (Código 58378)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Pan S/A, em 

face de Paulo Cesar Lara, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 63/63-v, a parte autora requereu a extinção da ação pela 

desistência, alegando que compuseram amigavelmente o litigio.

É o sucinto relatório.

 Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 No tocante à liberação da restrição via sistema RENAJUD tal análise 

demonstra-se prejudicada, eis que o veículo não foi restringido por este 

juízo.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51483 Nr: 166-37.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA, JOEDNA LIMA DA 

SILVA, MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA, JOÃO BATISTA DE SOUZA, 

GESSIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 (...) Dessa feita, REJEITO a objeção de pré-executividade de fls. 52/55, já 

que não é adequada para trazer à apreciação do Juízo matéria que carece 

de dilação probatória, de modo que DETERMINO à Senhora Gestora 

Judiciária para que cumpra-se a decisão de fl. 65.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52319 Nr: 994-33.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, MILTON 

JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 (...) Em não havendo questões preliminares arguidas, e sem considerar 

as peculiaridades da lide, reputo presentes todas as condições da ação, 

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando a organização de sua 

instrução. Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos 

controvertidos que demandam dilação probatória, nos termos do art. 357, 

do NCPC: a) Houve prática de atos ímprobos que desrespeitaram os 

princípios administrativos? b) Houve prejuízos decorrentes dos atos de 

improbidade? c) Se sim, quais? DEFIRO a produção de prova testemunhal 

e o depoimento pessoal do requerido.INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.Considerando que não houve óbice pela parte autora, 

DETERMINO à Serventia do juízo para que OFICIE-SE o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário para que informe este juízo a real situação do 

contrato de repasse n. 2628.0195160-45/2006/MDA/CAIXA, o motivo que 

ensejou o pedido de bloqueio do município de Terra Nova do Norte junto ao 

SIAFI – referente ao ofício n. 3/029/2013/GIDUR/CB de 25.03.2013, bem 

como a eventual solução acerca do repasse a o grau de responsabilidade 

de cada gestor das gestões 2005/2012 ou 2013/2016.Após, voltem-me os 

autos conclusos com urgência para designação da data de referida 

solenidade.CIÊNCIA ao MPE.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de 

outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38192 Nr: 753-64.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL RECON, E. A. 

MUNHOZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA 

SILVA - OAB:8341, FABIO MARTINS DE LIMA - OAB:291.739 SP

 Autos n° 753-64.2010.811.0085 (Código 38192)

Requerente: Carolina Machado

Requerido: Consorcio Nacional Recon e E. A. Munhoz e Cia LTDA

Vistos.

Determino ao Sr. Gestor para que certifique-se acerca do cumprimento da 

r. determinação de fls. 170 quanto à regularização da manifestação 

processual da parte requerida E. A. Munhoz e Cia LTDA às fls. 126/129.

Caso negativa, determino desde já seu desentranhamento.

 Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 03 de abril de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 214-93.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO LORENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 214-93.2013.811.0085 (Código 51530)

Requerente: Irene de Oliveira da Silva

Requerido: Gilmar Antonio Lorenson

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14694 Nr: 201-46.2003.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON PRIETO L. DAROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO, 

MIRO MASSUDA, IVANDRO LUIZ MANTOVANI, ADEMIR ROGÉRIO 

SCHNEIDER, ABDON TEMPONI BARBOSA, DORILENE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO VALDIR DE 

OLIVIERA MACEDO - OAB:MT-3499B, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, eis que suspendo a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Terra Nova do Norte, 03 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39812 Nr: 886-72.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LIMA RIBEIRO, DORALICE MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 
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OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação em seu dispositivo:“Reconheço a prescrição 

das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da 

ação. Assim, tendo sido a ação proposta em 21/10/2011, a Data do Início 

do Benefício (DIB) ocorrerá em 21/10/2006”.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54898 Nr: 127-69.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DE TERRA NOVA DO NORTE - PREVITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 127-69.2015.811.0085 (Código 54898)

Requerente: Salete de Marchi

Requerido: Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova do Norte

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO à Serventia do juízo para que certifique-se a 

tempestividade da contestação de fls. 194/210 e impugnação de fls. 

225/226.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51670 Nr: 360-37.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. SEBOLD CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARILSON MENDES - 

OAB:16.108/MT, RAFAELA ALT. DE OLIVEIRA - OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 (...) Posto isso, CHAMO O FEITO À ORDEM e DECLARO nula a citação por 

edital promovida nos autos com o fito de garantir a segurança jurídica dos 

atos processuais até então deliberados, devendo a parte autora usar os 

meios cabíveis para localização da parte requerida.Nessa senda, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Às providências.Terra Nova do Norte, 

03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35828 Nr: 1021-89.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DA SILVA BAPTISTA, JOSÉ BELTRÃO 

GOMES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10601 OAB/MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:OAB/MT-2.492, JULIANA TORRES BAPTISTA - OAB:OAB/MT 9334

 Processo nº: 208/305 (Código 35828)

Requerente: Walter Salustiano da Silva

Requerido: Danilo da Silva Baptista e José Beltrão Gomes Toledo

Vistos.

Inicialmente, em que pese o pedido da parte requerida, verifica-se que 

para o desfecho da presente lide, necessita de novas provas, visto que 

os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio testemunhal.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de fls. 126/127 e fls. 129/132.

Consigna-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a 

composição amigável do litígio, razão por que passo, desde logo, a sanear 

o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela 

oitiva testemunhal (fls. 60/61, fls. 63/64 e fl. 128).

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) Quais as 

transações comerciais compactuadas pelas partes? As partes 

compactuaram verbalmente? 2) Na transação comercial foi acordado a 

regularização da área? Se sim, quais documentos precisavam ser 

regularizados? 3) O aludido cheque discutido nos autos foi para adimplir 

conforme a transação realizada pelas partes?

 Dessa feita, DEFIRO a produção da prova testemunhal pugnada pelas 

partes devendo ser observado o disposto no art. 455, CPC.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 

13h30min

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60314 Nr: 90-71.2017.811.0085

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvira Zanchet Lovison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - 

OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 90-71.2017.811.0085 (Código 60314)

Requerente: Ademar Luvison

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Alvará Judicial” proposta por Ademar Luvison, devidamente 

qualificados nos autos, pugnando pelo acesso a determinada importância 

em dinheiro, pertencente à sua genitora, ora falecida Sra. Alvira Zanchet 

Lovison.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 09/40 e fls. 42/42, 

comprovando a existência de vínculo entre ambos, bem como o não 

interesse dos demais filhos acerca do valor existente na conta corrente.

Decisão de fl. 44 determinando a expedição de ofício ao Instituto Nacional 

do Seguro Social para informar a existência de valores na conta do de 

cujus, com a informação às fls. 45/47.

Instado o parquet manifestou a sua não intervenção, não envolvendo a 

demanda acerca de pretensão de incapazes ou interesse público 

relevante.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Pelo que observo dos autos foram juntados os documentos necessários 
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ao deferimento do pedido. Ademais, as informações solicitadas ao Instituto 

Nacional do Seguro Social são suficientes a corroborar as alegações da 

parte autora, não havendo óbice quanto à liberação do valor da conta em 

nome da parte autora.

 No tocante aos saques após o óbito da parte beneficiária, estes foram 

devidamente devolvidos, conforme fls. 16/17.

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DETERMINO a 

expedição de ALVARÁ autorizando o levantamento dos saldos existentes 

em nome da falecida Alvira Zanchet Lovison em favor do requerente 

Ademar Luvison.

Sem Custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 10572 Nr: 470-51.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BALBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de restituição de valores 

para, CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 27.570,32 

(vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos), que 

deverá ser devolvido aos cofres municipais, onde deverá incidir correção 

monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 

406 do CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, do CTN), desde a data do 

evento danoso (Súmula 54/STJ).Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Terra Nova 

do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38137 Nr: 697-31.2010.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - 

OAB:OAB/MT 20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Inicialmente, em que pese o petitório de fl. 86, verifica-se por este 

juízo que não houve nomeação do causídico Hélio Pereira de Souza na 

audiência de conciliação às fls. 52/53, sendo desnecessária a expedição 

de honorários advocatícios em face do mesmo. No mais, à fl. 104 foi 

nomeada a causídica Jaqueline Maiara Andrioli para patrocinar os 

interesses da autora Marina Ribeiro Macena, ao passo que a petição de fl. 

105 foi subscrita por advogada diversa, ou seja, Aline Alencar de Oliveira. 

Sendo assim, DETERMINO a intimação dos causídicos Hélio Pereira de 

Souza e Aline Alencar de Oliveira, para regularizar a representação das 

partes Marina Ribeiro de Macena e José Rafael de Macena, no prazo de 

05 (cinco) dias.DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

certifique-se o transcurso do prazo para a apresentação de contestação 

por parte do requerido José Rafael de Macena.Sem prejuízo, DETERMINO a 

intimação pessoal das partes para que, no ato da intimação, 

manifestem-se no interesse da tentativa de conciliação, haja vista o lapso 

temporal  t ranscorr ido desde a distr ibuição dos autos 

(16.08.2010).Havendo interesse, DETERMINO a designação de audiência 

de conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo.Após, de tudo 

cumprido e devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50811 Nr: 732-20.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ADEMIR RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Isto posto, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA 

ESTATAL E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando SADI 

ADEMIR RUSCHEL, com fulcro nos artigos 107, IV, artigo 109, V e artigo 

110, ambos do Código Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 689-49.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 689-49.2013.811.0085 (Código 52001)

Requerente: Jose Carlos Souza

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

 Vistos.

Cuida-se de Ação Reclamatória Trabalhista, ajuizada por José Carlos 

Souza, em face de Município de Terra Nova do Norte, ambos devidamente 

qualificados.

Analisando os autos, verifica-se que as partes transigiram às fls. 25/26, 

bem como houve o pagamento no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) à parte autora no ato da assinatura, ao passo que 

conforme a ata de audiência de fls. 55/58 as partes manifestaram-se no 

desinteresse da homologação do acordo, não havendo motivos até então 

consideráveis para tal desiderato.

Sendo assim, considerando o acordo de fls. 25/26 em que as partes 

encontravam-se devidamente representadas, CONVERTO O FEITO EM 

DILIGÊNCIA e DETERMINO a intimação das partes, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a este juízo as razões pormenorizadas do não 

acolhimento da petição de fls. 25/26, eis que a parte requerente 

beneficiou-se dos valores retrocitados (f. 67).

 Após, considerando que o MPE manifestou-se às fls. 27/32, DETERMINO a 

remessa dos autos ao mesmo para manifestação.

 Cumpra-se, com urgência, eis que o presente feito encontra-se incluso na 

meta 2 de julgamento do CNJ.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51744 Nr: 434-91.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANDREOTTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Autos n° 434-91.2013.811.0085 (Código 51744)

Requerente: Fabio Andreotti

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, verifica-se em consonância com a 

manifestação da parte autora às fls. 111/115 que a mídia de fl. 110 

encontra-se prejudicada.

 Sendo assim, considerando que a oitiva da testemunha foi realizada na 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA 

e DETERMINO a expedição de nova carta precatória para a oitiva da 

testemunha arrolada à fl. 85, devendo a mesma ser cumprida no prazo de 

15 (quinze).

Cumpra-se, com urgência, eis que o presente feito encontra-se incluso na 

meta 2 de julgamento do CNJ.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34464 Nr: 712-05.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BRECHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à execução interposta 

pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social em face de Francisca 

Brecho da Cruz.DETERMINO que os autos sejam remetidos novamente à 

contadoria deste juízo para a elaboração de novo cálculo, nos moldes dos 

índices acima fixados.Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

sobre o referido cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 653-51.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2006/245 (Código 33151)

Requerente: Banco do Brasil S/A

 Requerido: Dionisio de Lima

 Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 130/132, tem-se que se trata de 

pedido de reconsideração da decisão de fl. 129.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, quais sejam recursos ou ação autônoma de impugnação. 

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar no que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39515 Nr: 1211-52.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.G. INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE MADEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Processo nº 1211-52.2008.811.0085 (Código 39515)

Vistos.

Em que pese o pedido de fls. 44/46, compulsando detidamente os autos, 

denota-se que a parte executada foi condenada ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, não havendo que se falar em uma nova 

análise de tal fato.

Digo isso em respeito ao princípio da inalterabilidade da sentença, previsto 

no art. 494 do NCPC, o qual busca primordialmente a segurança jurídica 

das decisões e sentenças judiciais. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ALTERA O 

TEOR DA SENTENÇA. CASOS EXCEPCIONAIS. DESOBEDIÊNCIA AO 

PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO 

MAGISTRADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz, ao 

publicar a sentença, cumpre e encerra seu ofício jurisdicional, ou seja, 

trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo magistrado que a 

proferiu. 2. A legislação pátria traz, de forma excepcional, a possibilidade 

de alteração e revisão da sentença; nenhuma é o caso dos autos. 3. Em 

sendo assim, outra não é a solução do que a declaração de nulidade da 

decisão agravada, por violar normas processuais de observância 

cogente. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PI - AI: 00008843220158180000 PI 201500010008841, Relator: Des. 

Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/09/2015, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 23/09/2015)”

Desta feita, considerando que na sentença de fls. 32/32-v a parte 

executada foi condenada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, INTIME-SE para efetuar o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido in albis o prazo assinalado, procedam-se as anotações 

necessárias, arquivando-se os autos na sequência.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62715 Nr: 1519-73.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1519-73.2017.811.0085 (Código 62715)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Nova Guarita em 

desfavor de Danilo Danielli.
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No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

12/14).

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve citação do devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62710 Nr: 1514-51.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE PRZNISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 1514-51.2017.811.0085 (Código 62710)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Nova Guarita em face de GISLAINE PRZNISKA, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada (fls. 09/11).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

Sem condenação em custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62736 Nr: 1540-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR VALLINE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1540-49.2017.811.0085 (Código 62736)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Nova Guarita em 

desfavor de Claudemir Vanille de Souza.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

09/12).

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve citação do devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 792-27.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR P. DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 8.909, JULIANA Z. I. FERREIRA MENDES - OAB:OAB/MT 

12.794-B, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 792-27.2011.811.0085 (Código 39718)

Exequente: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato 

Grosso

Executado: Adir P. dos Santos

Vistos.

Considerando que o registro do protocolo novamente escondeu o valor do 

cálculo apresentado à fl. 68, intime-se a parte autora derradeiramente para 

apresentar o cálculo e indicar o valor total da dívida, sob pena de 

indeferimento do pedido de penhora online.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62729 Nr: 1533-57.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1533-57.2017.811.0085 (Código 62729)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Nova Guarita em 

desfavor de Adenir Mariano.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

09/12).

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve citação do devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52733 Nr: 10-15.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BENTO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10-15.2014.811.0085 (Código 52733)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em desfavor 

de Paulo Bento de Oliveira.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 28).

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve citação do devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11268 Nr: 1175-49.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Donizete Lima Ferreira, devidamente 

qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no artigo 121, §2º, 

incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.P.R.I.C.Proceda-se com as baixas pertinentes no sistema BNMP 

2.0.CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o 

mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de 

Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65114 Nr: 1089-87.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO BIASI, ADILSON BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FAVERZANI SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Do impulso 

oficial:1)Recebo a inicial em todos os seus termos;2)Designe-se audiência 

de conciliação conforme pauta da conciliadora deste juízo;3)Cite-se a 

parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhada 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.4)Havendo 

desinteresse pela parte requerida na realização da audiência deverá 

peticionar em 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334);5)Defiro, por ora, os benefícios da 

gratuidade da justiça, podendo ser revogados a qualquer momento, caso 

se constate ser outra a situação dos autos.Cite-se. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59878 Nr: 1307-86.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PIRES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20.024/MT

 Processo nº: 1307-86.2016.811.0085 (Código 59878)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado CARLOS PIRES SALES a prática, em tese, do delito capitulado no 

artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 29.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 32/34.

Manifestação ministerial à fl. 47.

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, considerando o teor do ofício de fls. 42/44-v, bem como a 

manifestação do parquet de fl. 47, DETERMINO que a arma de fogo 

elencada no auto de apreensão (fl. 10) permaneça apreendida, até 

ulteriores deliberações.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

máxime pelos depoimentos prestados na fase policial.

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 20/02/2019, às 

14h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 1315-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE RASCH CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1315-63.2016.811.0085 (Código 59888)

Requerente: Gisele Rasch Camargo

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

 Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela procedência 

dos pedidos iniciais, enquanto a Autarquia Federal pugnou pela prova 

testemunhal.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de segurado do de 

cujus quando do óbito; b) dependência econômica da requerente em 

relação ao falecido; c) a parte requerente mantinha com o de cujus união 

estável? Se sim, por quanto tempo?.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal e das 

testemunhas arroladas.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2018, às 

16h10min, intimando-se as partes para, em querendo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão, salvo se indicar que trará 

independente de intimação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34838 Nr: 56-14.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DAS CAMISETAS - ANA PAULA 

HODECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS JOAQUIM GONZAGA - 

OAB:2.612, LUIZ MARCELINO GONZAGA - OAB:24.873, WENDEL 

VALENTINO - OAB:25.874

 Autos n° 2008/11 (Código 34838)

Requerente: Vera Lucia dos Anjos

 Requerido: Cia das Camisetas – Ana Paula Hodecker

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Vera Lúcia dos Anjos, em face de Cia das Camisetas – Ana Paula 

Hodecker, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 78/81, as partes informaram a composição extrajudicial entre elas 

realizada, pugnando, assim, pela homologação do acordo e extinção do 

processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 78/81, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924 do Código de Processo 

Civil.

Eventuais custas, pela parte requerida.

Proceda-se com o levantamento dos valores bloqueados na conta 

bancária indicada às fls. 78/80.

 Expeça-se a competente carta precatória ao juízo de Brusque/SC para 

que efetue a baixa na penhora realizada à fl. 41.

 Após, considerando a desistência recursal, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 1051-95.2006.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA DE BONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2006/151 (Código 33557)

Exequente: Salete Maria de Bone

Executado: Anildo Vidal

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Salete Maria de Bone, em 

face de Anildo Vidal, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer processual a parte autora foi devidamente intimada da 

decisão de fl. 72, conforme certidão de fl. 74-v, permanecendo inerte até a 

presente data.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada da decisão de fl. 72, permaneceu inerte desde o ano de 2011, 

sendo posteriormente os autos encaminhados ao arquivo provisório.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Em face do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento 

no artigo 924 c/c artigo 485, III, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34150 Nr: 402-96.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON RÉGIS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BIBIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRISMAR NOBRE MENDONÇA - 

OAB:OAB/PA nº 11531

 Processo nº 402-96.2007.811.0085 (Código 34150)

Exequente: Clayton Régis Carniel

Executado: Vanderlei Bibiano dos Santos

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 147, de modo que SUSPENDO o presente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36803 Nr: 814-56.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOCÍ FRANCISCA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA SILVA BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para manifestar-se no prazo de 15 

dias acerca da citação negativa juntada aos autos ou requerer o que de 

direito.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64954 Nr: 855-32.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella Soares Nava 

- OAB:13358

 Trata-se de processo executivo de pena de Catarina da Silva, pela prática 

do crime previsto no art. 33, c/c, inciso III do CP, ambos da Lei 

11.343/2006.

Às fls. 37-40 foi oposta manifestação da defesa pugnando pela 

declaração da extinção da punibilidade ante o argumento de prescrição 

retroativa.

Às fls. 60-61 o Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido de 

prescrição retroativa requerendo que fosse declarada extinta a 

punibilidade de Catarina da Silva.

É o relatório, decido.

Compulsando os autos, observo que a recuperanda Catarina da Silva foi 

condenada à pena de 01 ano, 11 meses e 03 dias de reclusão, conforme 

se evola da sentença de fls. 18/24 que foi proferida em 24.02.2016, sendo 

certo, ainda, que o recebimento da denúncia ocorreu em 31.08.2011 e que 

o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 18/07/2017.

 Diante disso, estamos diante de um caso de prescrição retroativa uma 

vez que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença já 

havia transcorrido lapso de tempo superior a 04 anos.

Nesse sentido, ensina Rogério Greco:

(...) se entre esses dois marcos houver decorrido período de tempo 

previsto na lei penal como caracterizador da prescrição, deverá ser 

declarada a extinção da punibilidade, com base na prescrição retroativa 

(...)

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Catarina da Silva, qualificada nos 

autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, o 

que faço com amparo no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 

109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ficam cientes da presente sentença, em audiência, o Parquet e Defesa.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença (prescrição) e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 1295-62.2017.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VINÍCIUS NASCIMENTO DA SILVA, Cpf: 

03747505139, Rg: 2.263.669-2, Filiação: Justina Nascimento da Silva e 

Adenir José da Silva, data de nascimento: 14/04/1991, brasileiro(a), 

natural de Vitória-ES, pintor, Telefone 65-9640-2049. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada do teor da decisão abaixo 

transcrita,

Resumo da Inicial: Vistos, etc. Trata-se de representação pela aplicação 

de medidas protetivas visando garantir a integridade física e moral da 

vítima CRISTIANE CARNEIRO DE AZEVEDO, com base na Lei nº 11.340/06 

e em razão da prática, em tese, da infração penal disposta no art. 21 da 

Lei 3.688/1941(Lei das Contravenções Penais), supostamente cometido 

por seu primo VINÍCIUS NASCIMENTO DA SILVA. Aduz a requerente que 

após seu primo passar uns em sua residência, ela teve uma discussão 

com ele em razão de afazeres doméstico, assim como discutiu, também, 

com a esposa do requerido. Posteriormente, a ofendida esclarece que, 

algumas horas depois, seu primo retornou à residência a fim de “tirar” 

satisfações, ocasião em que o agressor jogou água na vítima com um 

balde e desferiu um soco na face dela, a qual saiu correndo até à rua para 

não ser mais agredida, momento em que sua prima separou a briga. 

Assim, ante a iminência de sofrer consequências contra sua integridade 

física e psicológica, requer a aplicação de medida protetiva de urgência 

em desfavor do requerido. É o breve relato. Fundamento e decido. O § 8º 

do artigo 226 da Constituição Federal prevê que: “§ 8º - O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. Esse modelo político ideológico de proteção contra a violência 

no âmbito da relação doméstica e familiar foi integrado pelo disposto na Lei 

n. 11.340/2006, o qual prevê uma série de medidas com a finalidade de 

eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, prevenindo, 

punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de agressão. No presente 

caso, resta configurada a situação de iminente risco de violência 

psicológica e/ou eventual violência física decorrente da antiga relação de 

coabitação que existia entre a ofendida e o agressor, pois, embora as 

partes sejam primos, a norma abrange qualquer hipótese de violência, 

desde que ocorrido o fato no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, 

incluindo-se a praticada por filho, enteado, irmão, cunhado, sogro, 

namorado ou qualquer integrante do núcleo familiar, ainda que em um 

contexto limitado, e não apenas por cônjuges ou companheiros, o que 

demanda uma atuação enérgica de forma a demonstrar que o Estado 

brasileiro não aceita nenhuma forma de agressão contra a mulher. 

Portanto, em casos como o presente é imperioso que as medidas sejam 

deferidas, tendo como norte a proteção à vida da mulher agredida, eis que 

qualquer violação a esse bem será sempre irreparável, bem como 

necessário salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a impressão de 

impotência frente a esse tipo de crime. Desse modo, presentes os 

requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial no sentido de 

propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização destes riscos, 

nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), CONCEDO à ofendida a concessão das medidas 

postuladas, o que faço para aplicar imediatamente ao agressor as 

seguintes medidas protetivas de urgência: A - o agressor deve se afastar 

do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; B - proibição de 

aproximação do representado em relação a vítima, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 100 metros; C - Proibição 

de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio; 

D - não deve o representado entrar em contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; E - o 

representado não deve frequentar a residência e local de trabalho da 

vítima; F - suspensão do porte de armas pelo representado, seja ele lícito 

ou ilícito; A vítima CRISTIANE CARNEIRO DE AZEVEDO fica ciente de que: - 

Caso seja necessário poderá contar com o serviço da Defensoria Pública, 

com endereço no prédio do Fórum local, conforme prevê o artigo 18, inciso 

II, da Lei n. 11.340/2006; - Se for novamente procurada pelo representado 

deve entrar em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), 

Polícia Civil (Rua Paraná, 15, Bairro Jardim Aeroporto, tel. 65-3259-1152), 

Ministério Público (Rua Municipal, s/n, Bairro Centro, nesta cidade, tel. 

3259-1405) ou Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Rua 

Municipal, s/n, Centro, nesta cidade, tel. 65-3259-1204 ou 65-3259-1368). 

A medida protetiva de afastamento do requerido da residência da vítima 

deverá se cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça com a moderação e cautela 

de praxe, ficando autorizada, desde já, a requisição de força policial, se 

necessário (§3º, art. 22, Lei nº 11.340/06). O agressor deverá ser 

cientificado que, no caso de descumprimento ou imposição de obstáculos 

a fiel execução das medidas de proteção que foram cominadas, mediante 

a prolação do presente veredicto, será decretada a sua prisão preventiva, 

na forma do art. 313, inciso IV do CPP. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que tome ciência dos fatos e postule, caso queira, 

as diligências que entender cabíveis. Comunique-se à Delegacia de Polícia 

local para que adote as providências pertinentes ao caso. Intime-se a 

vítima, acerca da presente decisão. Intime-se o agressor VINÍCIUS 

NASCIMENTO DA SILVA. Serve o presente, excepcionalmente, como 

mandado judicial para ciência das partes. Intime-se. Notifique-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Expeça-se edital para intimação do 

agressor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jhonatan Correia Motta, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 22 de outubro de 2018

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55581 Nr: 238-77.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Arcebispo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART 

NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Considerando que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, 

bem como o defensor dativo foi nomeado somente para o ato na audiência 

de instrução e julgamento à fl. 138, NOMEIO o causídico Dr. Joaquim Luiz 

Berger Goulart Netto, OAB/MT 11.269 (telefone: (65) 98141-6644), para 

patrocinar a defesa do acusado e apresentar memoriais finais, no prazo 

legal.

Intime-se o causídico para assumir o compromisso com urgência ou 

informar o desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55641 Nr: 268-15.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Fátima Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kunigunde Fechner, Benedito Batista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 

7289

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 645-78.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Roosevelte Roman Maldonado, Kácia de 

Oliveira Almeida Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Compahia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:22662-MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Posto isto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formulado na presente ação declaratória de quitação de 

financiamento imobiliário com seguro prestamista, cumulada com repetição 

do indébito e indenização por danos morais em desfavor de Banco do 

Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, para declarar que 

seja feita a amortização do saldo devedor do financiamento na exata 

proporção do percentual da participação da cobertura securitária do de 

cujus (68,0685%), saldo este a ser apurado na data do óbito; para 

condenar os requeridos (solidariamente) à proceder a repetição do 

indébito, devendo devolver ao autor todos os valores correspondentes ao 

percentual da participação da cobertura securitária do de cujus 

(68,0685%), cobrados indevidamente a partir da parcela vencida em 

15/11/2016, cujos valores devem ser devidamente corrigidos e atualizados 

monetariamente a partir de cada desembolso até da data do efetivo 

pagamento; e para, condenar os requeridos (solidariamente) no 

pagamento de indenização por danos morais ao autor, valor fixo no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o requerido, ainda, no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, corrigidos 

monetariamente na data do efetivo pagamento, na forma da lei, tudo isso 

solidariamente.Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27323 Nr: 7-60.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Gonçalves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Considerando que o denunciado não foi intimado e considerando o teor da 

certidão do oficial de justiça no sistema Apolo, datada em 16.10.2018, 

redesigno a audiência para 25/01/2019 às 13h30min. Saem as partes 

intimadas da data da audiência. Intime-se o denunciado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 111-37.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Cherqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59603 Nr: 49976-97.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Foster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24.554/O

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva das testemunhas policiais 

militares. Com o retorno das cartas precatórias cumpridas, dê-se vista às 

partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63628 Nr: 164-18.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA: Ante o risco de humilhação, 

temor, ou sério constrangimento às testemunhas, e em razão da 

impossibilidade de realização de videoconferência, determino que as 

declarações das testemunhas sejam colhidas sem a presença do 

acusado, na forma do art. 217 do Código de Processo Penal.

Defiro o pedido do Ministério Público. À Secretaria para trasladar as cópias 

dos relatórios e estudos psicossociais elaborados pelo Conselho Tutelar e 

pela Psicóloga Raphaela Fanaia, cujas cópias podem ser obtidas no 
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processo Código 60434.

Expeça-se carta precatória para oitiva da psicóloga Raphaela Fanaia em 

Cáceres/MT (fls. 79).

Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima Regiane Duran da Silva, 

acolhida no LAC em Pontes e Lacerda/MT, devendo ser intimada a 

advogada dativa para comparecimento.

Com a juntada dos documentos e o retorno das cartas precatórias 

cumpridas, vista às partes para alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 114-89.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Declaro a revelia do acusado que, intimado, não compareceu à audiência.

Redesigno a audiência para oitiva da testemunha policial militar Roger Max 

Ramos da Silva no dia 25/01/2019, às 13h00min. Requisite-se a 

testemunha.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha policial militar 

Robson Ricardo da Silva Lourenço em Pontes e Lacerda/MT. Conste na 

carta precatória que se trata de advogado dativo.

Saem intimados os presentes

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114939 Nr: 791-78.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Intimar o advogado do denunciado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119603 Nr: 2710-05.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MORTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia, para (i) CONDENAR o réu RICARDO MORTARI como incurso 

nas sanções do artigo 129, § do Código Penal; e (ii) ABSOLVER o réu do 

delito descrito no artigo 147 do Código Penal, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico 

previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Assim, 

atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à 

culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da 

norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no 

qual enquadrado(....)CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera/MT, 24 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 420-66.2007.811.0102

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMOCIR JOSÉ MAROCHI, ZELINDA RIGONI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO 

ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, ROBERTO GABRIEL CLARO - OAB:41025/SP, SÔNIA 

MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 INTIMAR os advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104240 Nr: 31-03.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DAL´AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALICE RAGNINI DAL’AGNOL, 

LEONOR ANA DAL'AGNOL, JANDIR ANTÔNIO DAL’AGNOL, VALTAIR 

DAL’AGNOL, VALDAIR DAL’AGNOL, LÍRIO JOSÉ DAL’AGNOL, MARINÊS 

DAL’AGNOL, CLARI SALETE DAL'AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

trazer aos autos termo de compromisso assinado, uma vez que esta 

secretaria não o localizou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64028 Nr: 1-17.2005.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar as peças que acompnharão o Formal de Partilha, a fim de que 

sejam seladas e autenticadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5142 Nr: 23-56.1997.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS KOTOVICZ, COMPENSADOS 

BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 INTIMAR o advogado da parte autora do teor da decisão a seguir 

transcrita:
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"Vistos em correição.

 I – DEFIRO o pedido à fl. 244/245 para que seja realizada penhora online 

em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida, 

conforme cálculo à ref. 33. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

IV – Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

V - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104204 Nr: 15-49.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME, ADENIR 

BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo 05 (cinco) dias, 

apresentar novos cálculso, conforme decisão de ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71645 Nr: 748-54.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA LUZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 20).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.Assim, extrai-se dos 

autos que desde a última causa interruptiva da prescrição, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC/73), o exequente não deu impulso ao feito, deixando de 

demonstrar a superação do óbice decorrente do Provimento nº 

13/2013-CG, motivo pelo qual, decorrido o prazo de cinco anos, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente é de rigor.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):(...). Posto isto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, vez 

que não se perfectibilizou a angularização processual. Sem condenação 

em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71613 Nr: 717-34.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 20).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.Assim, extrai-se dos 

autos que desde a última causa interruptiva da prescrição, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC/73), o exequente não deu impulso ao feito, deixando de 

demonstrar a superação do óbice decorrente do Provimento nº 

13/2013-CG, motivo pelo qual, decorrido o prazo de cinco anos, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente é de rigor.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):(...), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71147 Nr: 253-10.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO ELIN BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 253-10.2011.811.0102 Código n°: 71147Vistos, etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra LEO ELIN 

BASSO, ambos qualificados. Citação do devedor ordenada em 

06/04/2011(fl.12/13), e devidamente cumprida às fls. 15.Em 24/04/2013, foi 

determinado o arquivamento provisório dos autos, na forma do Provimento 

nº 13/2013-CGJ (fl. 16).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se 

desde a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, em 

24/04/2013, o exequente não promoveu qualquer diligência para dar 

prosseguimento na execução. Assim, tenho que a parte exequente não 

promoveu qualquer diligência no sentido de dar prosseguimento na 

execução, deixando de demonstrar a supressão do óbice decorrente do 

Provimento nº 13/2013.Diante disso, forçoso é o reconhecer a incidência 

da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo (...) que 

se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei: (...)”.Nesse cenário, em sintonia 
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com o que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais 

do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio 

Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos 

feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do 

processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71357 Nr: 461-91.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA REGINA DEMARI BISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 21).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.Assim, extrai-se dos 

autos que desde a última causa interruptiva da prescrição, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC/73), o exequente não deu impulso ao feito, deixando de 

demonstrar a superação do óbice decorrente do Provimento nº 

13/2013-CG, motivo pelo qual, decorrido o prazo de cinco anos, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente é de rigor.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei): (...), a declaração da 

prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto 

isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 1335-81.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO DOS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/84 Código n°: 68896Vistos, etc.Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra WALDOMIRO DOS 

SANTOS MORAES, ambos qualificados. Citação do devedor ordenada em 

08/09/2009 (fl.19/20), não sendo o ato cumprido em virtude da não 

localização do executado, conforme AR de fls. 23.No dia 24/04/2013, foi 

determinado o arquivamento provisório dos autos, na forma do Provimento 

nº 13/2013-CGJ (fl. 24).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se 

desde a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, em 

24/04/2013, o exequente não promoveu qualquer diligência para dar 

prosseguimento na execução. Assim, tenho que a parte exequente não 

promoveu qualquer diligência no sentido de dar prosseguimento na 

execução, deixando de demonstrar a supressão do óbice decorrente do 

Provimento nº 13/2013, ou mesmo de indicar endereço válido a fim de 

viabilizar a citação do executado.Diante disso, forçoso é o reconhecer a 

incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo 

superior a 05 (cinco) anos desde o último marco interruptivo do lapso 

prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, 

submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o que se deve 

exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, desse modo, 

o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados (grifei):(...). Posto isto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do 

Código de Processo Civil. Sem honorários, vez que não houve exercício 

de defesa pela parte executada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 1088-95.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor do débito, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 21).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que 

após a propositura da ação, o exequente não promoveu o impulso do 

presente feito, tendo apenas informado eventual parcelamento do débito 

tributário nos termos da Lei Complementar nº 18/2013 sem, contudo, 

apresentar aos autos qualquer documento comprobatório da afirmação, de 

modo que referida informação não possui o condão de suspender a 

execução, com fundamento no artigo 174, IV, do CTN. Nesse sentido, é o 

entendimento da Quarta Turma, do Tribunal Regional Federal da 3º Região, 

in verbis:(...)”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65911 Nr: 1486-18.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARDOSO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor do débito, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 43).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que 

após a propositura da ação, o exequente não promoveu o impulso do 

presente feito, tendo apenas informado eventual parcelamento do débito 

tributário nos termos da Lei Complementar nº 18/2013 sem, contudo, 

apresentar aos autos qualquer documento comprobatório da afirmação, já 

que o documento de fl. 30, trata-se de requerimento de parcelamento pelo 
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executado, não havendo comprovação do deferimento, de modo que 

referida informação não possui o condão de suspender a execução, com 

fundamento no artigo 174, IV, do CTN. Nesse sentido, é o entendimento da 

Quarta Turma, do Tribunal Regional Federal da 3º Região, in verbis: (...) a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1532-07.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2006/251 Código n°: 65968Vistos, etc.Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra TEREZINHA REIS, 

ambos qualificados. Citação do devedor ordenada em 31/12/2006 (fl.19), 

não sendo o ato cumprido em virtude da não localização do executado, 

conforme AR de fls. 20 e 29.Entre um ato e outro a exequente postulou 

pelo arquivamento do feito até que o crédito atinja valor para cobrança (fl. 

37), sendo o pedido deferido à fl. 46.Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se 

prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, 

verifica-se desde a determinação de remessa dos autos ao arquivo 

provisório, em 16/01/2012, o exequente não promoveu qualquer diligência 

para dar prosseguimento na execução. Assim, tenho que a parte 

exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de dar 

prosseguimento na execução, deixando de demonstrar a supressão do 

óbice decorrente do Provimento nº 13/2013.Diante disso, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o 

decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o 

que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):. (...). Posto isto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, V do Código de Processo Civil. Sem honorários, vez que não houve 

exercício de defesa pela parte executada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65757 Nr: 1321-68.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ORTEGA MONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1321-68.2006.811.0102 Código n°: 65757Vistos, etc.Trata-se 

de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra 

FRANCISCO ORTEGA MONTIOURA, ambos qualificados. Citação do 

devedor ordenada em 20/12/2006 (fl. 16), e devidamente cumprida às fls. 

27.Em 24/04/2013, foi determinado o arquivamento provisório dos autos, 

na forma do Provimento nº 13/2013-CGJ (fl. 30).Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório. Fundamento e decidoA pretensão executiva 

encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se 

impõe.Com efeito, verifica-se desde a determinação de remessa dos autos 

ao arquivo provisório, em 24/04/2013, o exequente não promoveu 

qualquer diligência para dar prosseguimento na execução. Assim, tenho 

que a parte exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de dar 

prosseguimento na execução, deixando de demonstrar a supressão do 

óbice decorrente do Provimento nº 13/2013.Diante disso, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, (...) iram-se os 

seguintes julgados (grifei):(...) Aplicação do julgado às hipóteses similares 

como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 543-C, § 7º, 

do CPC”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66677 Nr: 651-93.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP, FERNANDO BRUNO CRESTANI, GEANE TORRES TEIXEIRA, 

LEONARDO CRESTANI JUNIOR, MOACIR RIBEIRO, ODAIR RIBEIRO, 

RONALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 651-93.2007.811.0102Código n°: 66677Vistos etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual contra Lemar 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda – Epp, Fernando Bruno Crestani, Geane 

Torres Teixeira, Leonardo Crestani Junior, Moacir Ribeiro, Odair Ribeiro, 

Ronaldo Alves da Silva.Citação dos devedores ordenada em 17/09/2007 

(fl. 08).Certidões negativas de citação dos executados, Lemar Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda – Epp, Geane Torres Teixeira, Leonardo Crestani 

Junior, Odair Ribeiro e Ronaldo Alves da Silva (fl. 09, 10, 11, 12, 14 e 

15).Certidão positiva de citação do executado Moacir Ribeiro (fl. 13).Os 

executados, Lemar Móveis e Eletrodomésticos Ltda-EPP, Fernando Bruno 

Crestani e Leonardo Crestani Junior, ofereceram embargos à execução às 

fls. 34/60, à qual foi rejeitada às fls. 63/66.Em 24/04/2013, foi determinado 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do Provimento 13/2013 

(fl. 70). Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e 

decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção 

do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que a última vez 

que o exequente deu impulso ao processo foi em 27/09/2008, quando 

postulou pela citação dos executados, sendo que desde 24/04/2013, data 

em que foi determinado o arquivamento do feito, a parte exequente não 

promoveu qualquer diligência no sentido de dar prosseguimento na 

execução.(...) o que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, 

sendo inaplicável, desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifei): (...). Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

(artigo 26 da LEF).Condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios, em 10% do valor da causa (85, §3º, CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68820 Nr: 1338-36.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DURAU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor do débito, foi determinado o retorno dos 
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autos ao arquivo (fl. 43).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que 

após a propositura da ação, o exequente não promoveu o impulso do 

presente feito, tendo apenas informado eventual parcelamento do débito 

tributário nos termos da Lei Complementar nº 18/2013 sem, contudo, 

apresentar aos autos qualquer documento comprobatório da afirmação, de 

modo que referida informação não possui o condão de suspender a 

execução, com fundamento no artigo 174, IV, do CTN. Nesse sentido, é o 

entendimento da Quarta Turma, do Tribunal Regional Federal da 3º Região, 

in verbis:. "“(...)cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 467-74.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCRANIA MADEIRAS LTDA, DANILO MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:MT - 3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2006/16 Código n°: 64905Vistos, etc.Trata-se de execução 

fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL contra UCRANIA 

MADEIRAS LTDA, ambos qualificados. Citação do devedor ordenada em 

28/04/2006 (fl.25), não sendo o ato cumprido em virtude da não 

localização do executado, conforme AR de fls. 26,28,47, 51 e 67.Instado, 

o exequente postulou pelo arquivamento do feito, até que atingisse valor 

apto a execução. No dia 27/02/2013, foi determinado o arquivamento 

provisório dos autos, na forma do Provimento nº 13/2013-CGJ (fl. 

70).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decidoA 

pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito é 

medida que se impõe.Com efeito, verifica-se desde a determinação de 

remessa dos autos ao arquivo provisório, em 27/02/2013, o exequente 

não promoveu qualquer diligência para dar prosseguimento na execução. 

Assim, tenho que a parte exequente não promoveu qualquer diligência no 

sentido de dar prosseguimento na execução, deixando de demonstrar a 

supressão do óbice decorrente do Provimento nº 13/2013.Diante disso, 

forçoso é o reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em 

vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o 

que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei) (...). Posto isto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, V do Código de Processo Civil. Sem honorários, vez que não houve 

exercício de defesa pela parte executada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1526-97.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CIRINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1526-97.2006.811.0102 Código n°: 65962Vistos, etc.Trata-se 

de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra GILMAR 

CIRINO DOS SANTOS, ambos qualificados. Citação do devedor ordenada 

em 31/12/2006 (fl.11), não sendo o ato cumprido em virtude da não 

localização do executado, (...).Entre um ato e outro, foi determinado o 

arquivamento provisório dos autos, na forma do Provimento nº 

13/2013-CGJ (fl. 22).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido(...)1. Trata-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição por inércia da 

Fazenda Pública. 2. O inconformismo, que tem como real escopo a reforma 

do decisum, não há como prosperar, porquanto não ocorrentes as 

hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo 

inviável a revisão em Embargos de Declaração(...). o Tribunal de origem, 

na análise dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos 

sem que a Fazenda Pública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimento da ação ou apontado causas de suspensão/interrupção 

da prescrição, (...) "Não se conhece do Recurso Especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida". (..) Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 

Civil. Sem honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte 

executada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. 

Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18283 Nr: 11-03.2001.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS FÁTIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 11-03.2001.811.0102Código n°: 18283Vistos etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra Madeiras Fátima 

Ltda.Citação do devedor ordenada em 10/05/2001 (fl. 16), tendo a citação 

sido realizada por edital à fl. 31.Entre um ato e outro, à requerimento da 

exequente (fl. 82), foi determinado o arquivamento provisório dos autos, 

diante do seu valor irrisório (fl. 84). Ciência da decisão pelo exequente à fl. 

85.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decidoA 

pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito é 

medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que a última vez que o 

exequente deu impulso ao processo foi em 10/12/2012, quando requereu 

o arquivamento do feito pelo seu valor irrisório, tendo sido pleito deferido 

em 09/04/2013.Desde então, a parte exequente não promoveu qualquer 

diligência no sentido de dar prosseguimento na execução.Assim sendo, 

forçoso é o reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em 

vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73(...) 

”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atento e 

contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas 

pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior 

celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável 

duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual e 

sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 68848 Nr: 1349-65.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1349-65.2008.811.0102 Código n°: 68848Vistos, etc.Trata-se 

de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra ELIAS 

SIMÃO, ambos qualificados. Recebimento da inicial à fl. 16/17.Entre um ato 

e outro, foi determinada a substituição do polo passivo da presente ação 

(fl. 31/32) com o consequente arquivamento do feito nos termos do 

Provimento nº 13/2013-CGJ (fl. 35).Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se 

prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, 

verifica-se desde a determinação de remessa dos autos ao arquivo 

provisório, em 24/04/2013, o exequente não promoveu qualquer diligência 

para dar prosseguimento na execução. Assim, tenho que a parte 

exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de dar 

prosseguimento na execução, deixando de demonstrar a supressão do 

óbice decorrente do Provimento nº 13/2013.Diante disso, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o 

decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o 

que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):(...) a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem honorários, vez que 

não houve exercício de defesa pela parte executada. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115244 Nr: 905-17.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCI LURDES BATEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO BRITO - 

OAB:14.187, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117482 Nr: 1810-22.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENON HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação a contestação juntada aos autos à ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 2426-94.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MISAEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, se 

manifestar em relação a contestação juntada à ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118529 Nr: 2243-26.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SILVA DE OLIVEIRA, RJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125905 Nr: 2670-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJdS, LDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

[...]

10) Apresentada a contestação, MANIFESTE-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100885 Nr: 129-56.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TRAMONTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e 

o art. 925 do CPC.Por consequência, PROCEDA-SE a baixa das restrições 

realizadas à ref.23.Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 

39, LEF).Sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedidas às 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera/MT, 22 de outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108953 Nr: 205-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO APARECIDO HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Intimar o advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar dados bancários (nome e número do banco, número da 

agência e da conta corrente) e CPF/CNPJ do titular da conta para posterior 
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levantamento do valor depositado à ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113736 Nr: 274-73.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119034 Nr: 2453-77.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito, bem como se manifestar sobre o ofíci juntado à 

ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116434 Nr: 1382-40.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124800 Nr: 2116-54.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON DANIEL LOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias,impugnar a contestação de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114316 Nr: 538-90.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de ref. 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 36-11.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICE ENDERLE, ELEANDRA DE FÁTIMA MARTINS 

CARNEIRO ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIO ENDERLE, ALZIRA ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 Intimar o(a) Advogado(a) do requerido acerca do desarquivamento dos 

autos, conforme requerido à fl. 444.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 699-23.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS SULINENSE LTDA., ELOI 

KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/776Código nº: 63751Vistos etc.Trata-se de execução 

fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL contra FÁBRICA DE 

MÓVEIS SULINENSE LTDA e ELOI KUNZEL.Entre um ato e outro, a 

requerimento do autor (fl. 102), foi determinado o arquivamento do feito, 

em razão do ínfimo valor executado (fl. 104).Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório. Fundamento e decido.A pretensão executiva 

encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se 

impõe.Com efeito, verifica-se que a última vez que o exequente deu 

impulso ao processo foi em 21/09/2012, quando requereu o arquivamento 

do feito pelo seu valor irrisório, tendo sido pleito deferido em 05/11/2012. 

Desde então, a parte exequente não promoveu qualquer diligência no 

sentido de dar prosseguimento na execução.Assim sendo, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o 

decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, A propósito, confiram-se os seguintes 

julgados (grifei):(...) .No mais, é desnecessária a intimação da Fazenda 

Pública da decisão que arquivou os autos, uma vez que o arquivamento 

decorreu a pedido da própria exequente.(...)Nesse cenário, em sintonia 

com o que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais 

do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio 

Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos 

feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do 

processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69715 Nr: 1132-85.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 21).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - (...).A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifei):

(...).Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atento 

aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as 

diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de 

implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio 

da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da 

prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto 

isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71513 Nr: 617-79.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MATIAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 20).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(...) .A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):(...) Nesse cenário, em sintonia 

com o que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais 

do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio 

Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos 

feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do 

processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71648 Nr: 751-09.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR BUENO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor executado, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 21).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, inobstante o 

exequente tenha apresentado nos autos a informação do valor atualizado 

do débito, esta manifestação não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de interrupção prescrição, previstas no artigo 174, do CTN, pois 

vejamos:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I - pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)II - 

pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.Assim, extrai-se dos 

autos que desde a última causa interruptiva da prescrição, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, (...) .A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):(...) ”.Nesse cenário, em sintonia 

com o que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais 

do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio 

Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos 

feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do 

processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição 

intercorrente no presente feito é medida que se impõe. Posto isto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71155 Nr: 261-84.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS RENATO WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ínfimo valor do débito, foi determinado o retorno dos 

autos ao arquivo (fl. 23).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que 

após a propositura da ação, o exequente não promoveu o impulso do 

presente feito, tendo apenas informado eventual parcelamento do débito 

tributário nos termos da Lei Complementar nº 18/2013 sem, contudo, 

apresentar aos autos qualquer documento comprobatório da afirmação, de 

modo que referida informação não possui o condão de suspender a 

execução, com fundamento no artigo 174, IV, do CTN. Nesse sentido, é o 

entendimento da Quarta Turma, do Tribunal Regional Federal da 3º Região, 

in verbis: (...) . "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, 

DJe 20/04/2017).Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 898 de 904



 Cod. Proc.: 69713 Nr: 1130-18.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ BARROS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68387 Nr: 1289-92.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71355 Nr: 459-24.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64288 Nr: 1181-68.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR SANCHER ME, ANTONIA ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 964-54.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 1067-56.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70843 Nr: 1096-09.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69725 Nr: 1143-17.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS 

MERCOCENTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71611 Nr: 715-64.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036524/10/2018 Página 899 de 904



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SARASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 1312-38.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 1326-22.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 1519-08.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65940 Nr: 1501-84.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 1369-56.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOT DOG DA TIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68856 Nr: 1357-42.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ANEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/45

 Código n°: 68856

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra 

JOÃO BATISTA ANEZI, ambos qualificados.

 Ordenada à citação da executada, esta restou infrutífera conforme AR de 

fl. 48.

Instada a exequente manifestou pelo arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 40, §2, da Lei nº 6.830/80 (fl.49), sendo este deferido em 

29/11/2012.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68897 Nr: 1310-68.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO KLOH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/85

 Código n°: 68897

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra 

PEDRO KLOH, ambos qualificados.

 Ordenada à citação da executada, esta restou infrutífera conforme AR de 

fl. 233.

Instada a exequente manifestou pelo arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 40, §2, da Lei nº 6.830/80 (fl. 24), sendo este deferido em 

29/11/2012.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28985 Nr: 60-10.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1173-91.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68882 Nr: 1323-67.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLINDO FLAVIO VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68913 Nr: 1401-61.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSTERTZ-PIZZARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1401-61.2008.811.0102

 Código n°: 68913

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra 

ORTETZ PIZZARIA, ambos qualificados.

 Ordenada à citação da executada, esta restou infrutífera diante da 

mudança de endereço, conforme AR de fl. 20.

Instada a exequente manifestou pelo arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 40, §2, da Lei nº 6.830/80 (fl. 21), sendo este deferido em 

29/11/2012.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que 

ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69352 Nr: 774-23.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

CFC AUTO ESCOLA CIDADE, MARIANE JOANA RAUSCHER WOLFART, 

EGÍDIO JOSÉ WOLFART, REJANE MARIA GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 70377 Nr: 630-15.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas (artigo 26 da LEF).Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios, em 10% do valor da causa (85, 

§3º, CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. 

Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12987 Nr: 12-22.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ANTÔNIO BELOTTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NÉSPOLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71605 Nr: 709-57.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAIDE DOS SANTOS PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71364 Nr: 468-83.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA ROSA BATISTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71148 Nr: 254-92.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SERGIO KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71499 Nr: 603-95.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 467-98.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71988 Nr: 1091-50.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Vera/MT, 18 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121624 Nr: 624-27.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA BARROSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas – R$ 30,00 (trinta reais), já 

descontado o depósito inicial de R$ 15,00, cujo numerário deverá ser 

recolhido mediante guia própria a ser emitida no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA Nº 29/2018 
 
O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro em 
Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça no 
mês de NOVEMBRO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando 
na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 
Período: Dia 5 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): JOEL VARJÃO ROSA  
JORGE LUIZ DE MOURA 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 6 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
MILTON JOSÉ BARRETO 
UGO MARIANO DE SOUZA 

 Período: Dia 7 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
REJANE DIAS DE SOUZA 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 8 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA  
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 9 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS  
BAZELICE XAVIER MENDES 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
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Período: Dia 12 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 13 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): MILTON JOSÉ BARRETO 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 14 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 19 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
SIRLENE APARECIDA SILVA 
UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 21 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): JULIO CÉSAR GONTIJO  
WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 22 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): VANDERLEI MATTE 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 23 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): DARLEY CHAVES 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 26 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
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Período: Dia 27 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): JORGE LUIZ DE MOURA  
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 28 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 
MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 29 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): SANDRA CRISTINA BARRETO  
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 30 de NOVEMBRO de 2018 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA  
VANDERLEI MATTE 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso 
não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 
observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 
na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo 
penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, ficará de 
plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído pelo 
segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 22 de outubro de 2018. 
 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO  EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
TERMO DE CESSÃO/ DOAÇÃO Nº 05/2014 

 
 

Termo de doação de bens móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso 
por intermédio do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária COOPERATIVA 
CHAPADENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR 

 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.383.602/0001-38, situado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 
doravante denominado DOADOR, representado neste ato pela Diretora, Exma.  Senhora 
Juíza de Direito SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, brasileira, portadora do  CPF 626 
807 061 – 53,  com endereço comercial acima mencionado, e do outro lado a 
COOPERATIVA CHAPADENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR 
inscrita no CNPJ 15.594.254/0001-52, com sede no RV, Nº 277 – Bairro Santa Cruz – 
CEP 78195-000 neste município, neste ato representada pela Presidente KELEN 
APARECIDA CUNHA GALVÃO, brasileira, portadora da cédula de identidade 
2614783-1 e CPF  702 026 071 - 35, doravante aqui denominada DONATÁRIA, têm 
posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O DOADOR possuindo livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 
móveis, classificados pela Comissão de Bens Inservíveis, designada pela Portaria nº 
064/2013/DF, como ociosos, recuperáveis, antieconômico e obsoletos abaixo 
relacionados, inservíveis para o funcionamento do órgão doador, resolve doá-los a título 
gratuito: 
 
 
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
MARCA MODELO VALOR 

(R$) 
01 047003 MÓDULO DE 

BATERIA  
SEM 
MARCA 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

02 009219 MÓDULO DE 
BATERIA  

SEM 
MARCA 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

03 ILEGÍVEL  MÓDULO DE 
BATERIA  

SEM 
MARCA 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

04 ILEGÍVEL AR 
CONDICIONADO 

CONSUL 
2500 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

05 047468 ARMÁRIO DE 
COZINHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA

SEM 
VALOR 
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DO CIAL  
06 047469 ARMÁRIO DE 

COZINHA  
SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

07 049948 BRAÇO DE 
MESA ILHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

08 049950 BRAÇO DE 
MESA ILHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

09 049887 BRAÇO DE 
MESA ILHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

10 095226 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

11 114375 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

12 086813 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

13 102024 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

14 102052 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

15 021877 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

16 086719 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

17 047687 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

18 114687 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

19 084787 NOBREAK SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO  

SEM 
VALOR 
CIAL  

20 047467 MICROONDAS 
SEM CONDIÇÃO 
DE USO – 
QUEIMADO  

SEM 
MARCA 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL 

21 047471 ESCADA DE 
ALUMÍNIO 
QUEBRADA 

SEM 
MARCA 

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

22 049944 BRAÇO DE SEM NÃO SEM 
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MESA ILHA  MARCA  IDENTIFICA
DO 

VALOR 
CIAL  

23 049947 BRAÇO DE 
MESA ILHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

24 060051 BRAÇO DE 
MESA ILHA  

SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

SEM 
VALOR 
CIAL  

25 047470 BEBEDOURO SEM 
MARCA  

NÃO 
IDENTIFICA
DO 

30,00 

      
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
2.1. Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, 
uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com o parecer 
da Comissão de Bens Inservíveis e com a decisão da fl. 92-TJ/MT dos autos do Processo 
de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 12/2014 – CIA 0089730-
54.2014.8.11.0000. 
 
2.2. Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos bens descritos na 
Cláusula Primeira, mediante as condições ajustadas no presente termo. 
 
2.3 O Doador, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com a Portaria 
941/2010-TJ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECÍFICO 
3.1. A presente doação atenderá a COOPERATIVA, no quesito aparelhamento de 
expediente demonstrando assim o interesse público da presente doação. 
 
CLAUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES 
DO DONATÁRIO 
4.1. Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que, com 
base na alínea “a”, do Item II, do artigo 17 da Lei nº 8.666/93, dá permissão à doação de 
materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, 
desde que atenda as seguintes condições: 
 
4.2. O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins do interesse 
social, descrito na Cláusula Terceira, objeto deste instrumento, a aparelhar o hospital 
municipal, e responsabilizar-se por qualquer dano ou extravio, a partir da data de 
assinatura deste termo. 
 
4.3. Em caso da não utilização dos bens doados para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 
reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra 
instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
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4.4. Fica vedada a alienação, transferência, cessão ou sub-doação dos bens inservíveis 
doados ao DONATÁRIO, salvo no caso do objeto se tornar inservível para esta, sendo 
obrigatória a prévia anuência por escrito do Doador, sob pena, em qualquer caso de 
reversão. 
 
4.5. O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-
se-à em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
4.6. O DONATÁRIO arcará com as despesas de todos os consertos e manutenções 
necessárias ao bom funcionamento dos bens móveis, bem como com as despesas de 
transporte, seguro, armazenamento, guarda ou quaisquer outras que venham a incidir 
sobre eles. 
 
4.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, em virtude deste Termo; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR 
5.1. Colocar a disposição da donatária os bens inservíveis, no momento da assinatura 
deste Termo, livres de quaisquer embaraços ou ônus. 
5.2. Fiscalizar a utilização dos bens doados a qualquer tempo. 
 
5.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
5.4. Fiscalizar a regularidade da donatária, conforme documentação apresentada nos autos 
do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 12/2014 – CIA 0089730-
54.2014.8.11.0000. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO 
6.1. Para assinatura do Termo de Doação o beneficiado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
6.1.1. relativos à Habilitação Jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto registrado em cartório, com a indicação da finalidade não 
lucrativa acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais. Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
b) cópia do documento de identidade dos representantes legais. 
 
6.1.2. relativos à Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser retirada 
no site www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoes.htm. 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária 
da Secretaria do Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário; 
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
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f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no 
site www.caixa.gov.br; 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no 
site www.inss.gov.br. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA DOS BENS 
7.1. A remoção dos bens doados que encontram-se no Fórum da Comarca de Chapada dos 
Guimarães, deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação, em 
horário de expediente, e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA 
8.1. O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a 
posse, o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 
17, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco 
Regulatório disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REVERSÃO 
9.1. Na hipótese de não cumprimento do estabelecido em qualquer das cláusulas e 
condições deste instrumento por parte do DONATÁRIO, a presente doação se resolverá 
automaticamente, revertendo ao patrimônio do DOADOR todos os bens ora doados, sem 
que haja qualquer tipo de indenização por parte do DOADOR em favor do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no 
Diário Oficial de Mato Grosso - IOMAT, por extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte 
da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. Fica eleita a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de 
qualquer medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, 
não resolvidas na esfera administrativa. 
 
11.2. E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 
 
Chapada dos Guimarães, 16 de dezembro de 2014. 
 
SILVIA RENATA ANFFE SOUZA    Juíza de Direito Diretora do Foro 
 
KELEN PARECIDA CUNHA GALVÃO     Presidente da Cooperativa de Chapada  
 
Testemunhas: 
 
 
LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO                      ANTONIO BRAZ SPOLTI  
        Gestora Geral de 2ª Entrância                                        Gestor Administrativo 2 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
  PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NORTELÂNDIA 
 

 
EDITAL N. 04/2018/ADM. 
 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Nortelândia, no uso de suas atribuições legais, Torna Público o GABARITO DEFINITIVO do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível Médio/2018 - 
realizado em 14.10.2018, pela Diretoria do Foro da Comarca de Nortelândia-MT. 
 

 A B C D 

1  X   

2    X 

3   X  

4 X    

5  X   

6   X  

7 X    

8 X    

9    X 

10   X  

11  X   

12  X   

13   X  

14  X   

15  X   

16 X    

17 X    

18  X   

19   X  

20   X  

 A B C D 

21   X  

22   X  

23    X 

24    X 

25    X 

26    X 

27  X   

28 X    

29    X 

30  X   

31  X   

32  X   

33    X 

34   X  

35   X  

36  X   

37  X   

38    X 

39    X 

40  X   

Nortelândia, 23 de outubro de 2018.  
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
GABARITO PRELIMINAR   
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE SAPEZAL/MT 
 
A Central de Administração do Fórum da Comarca de Sapezal/MT torna público o Gabarito 
Preliminar do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior desta 
Comarca, realizado no dia 21/10/2018, em conformidade com o Edital nº 13/2018DF – 
Disponibilizado no DJE nº 10335 em 11/09/2018 
 
O prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar será nos dias 24 a 25.10.2018, 
no Fórum da Comarca de Sapezal/MT; 
O Gabarito Definitivo da prova será divulgado no dia 30.10.2018, no Fórum da Comarca de 
Sapezal/MT.  
 
Resultado 
A Publicação do Resultado Final, bem como a Classificação dos Candidatos Aprovados será até o 
dia 09.11.2018 
Endereço do Fórum:  Avenida Piramboia, 800 – Bairro Centro  - Sapezal/MT,  Telefone: (65) 
3383-1877. 
 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 

 
 

Português 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
 

Noções de 
Informática 

11 
 

12  

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18  

19 
 

20 
 

 
 

Conhecimentos 
Gerais (Atualidades 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

 

 
 

Raciocínio Lógico 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

 

A B C 

D 

A B 

C 

D 

A B A B 

A B C D A B C 

D 

A B C D 

A 

B C D 

A B C D A B 

C 

D 

A B 

C D A B 

C 

D A 

B C D 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

A B D A 

B 

D 

A B C D A B C 

D 

A B C D A 

B 

C D A C D A 

B 

C D 

A B C D A B C 

D A C D 

A 

C D 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C D 

A B D A 

B 

D 

A B C D A B C D 

B C D 

A 

B 

C 

D 

B C D 

A 

B C 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B C D 

A B C A C 

A 

B 

C D 

A 

B 

C 

D 

B C 

D 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B C 

D 

A C D A C 

D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A C D A 

B 

C D 

A 

B D 

C 

D 

D 

B 

B 

D 

C 

A D 

B 

C 

C 

B 

B 

C 

D 
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